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1.	K	čemu	slouží	tato	metodika	
 

Tato metodika byla vytvořena v rámci projektu KOM centrum, číslo projektu: 

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000801, chod projektu zajišťuje organizace 

Komunikujeme, o.p.s.. Cílem tohoto materiálu je dostatečně vzdělat lektory, 

odborné pracovníky, externisty, dobrovolníky a stážisty v oblasti práce 

s cílovou skupinou rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, tato cílová 

skupina bude využívat aktivity komunitního centra. 

Rodina patří k nejdůležitějším stavebním prvkům společnosti a protože lidské 

vztahy jsou obecně jedním z nejsložitějších oblastí lidského života, je běžné, 

že se rodina v dnešní společnosti ocitne v krizi. V tu chvíli je důležité, aby zde 

byla podpůrná síť blízkých, ale především odborníků a nástrojů, které rodině 

v těžké životní situaci pomohou a nasměrují ji správným směrem. Udržení 

rodiny by mělo být hlavním cílem nás všech, včetně neziskových organizací.  

 

 

 

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“1 
 
 

André Maurois 

 

 

 

„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“1 
 
 

Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

 

 



 

2.	Úvod	do	problematiky	cílové	skupiny	
 

Definic rodiny je mnoho druhů, ale vždy jde o skupinu osob, které jsou spolu 

spjaty výlučnými svazky, někdy pokrevními, ale i jinak obdobnými právními 

vztahy. Rodina chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní uspořádání ani 

habitus a změny ve svém okolí vyrovnává. Rodina funguje jako stabilizující 

prvek sociálního 

systému. Přesto se 

rodina v průběhu času 

proměňuje a v dnešní 

době tvoří domácnosti 

tvořené manželským 

párem s dětmi jen asi 

čtvrtinu ze všech 

domácností v Evropě. 

Hlavní funkcí 

postmoderní rodiny je 

funkce citová.  

Vztahy vrozené vznikají oplozením těhotenstvím a porodem, jsme do nich 

vrženi, nelze je svobodně volit. Nelze je ztratit, ale lze je buď naplnit či 

nenaplnit. Hlubinně spojují celé generace rodů, jsou vždy oboustranné a jsou 

osudově stabilní a trvalé, i když nebyly naplněné. Oproti tomu vztahy získané 

nejsou samozřejmé, lze je kdykoliv ztratit, ale zároveň je lze vypěstovat 

z ničeho, hlubinně mohou spojit pouze dva jedince, mohou být dokonce 

jednostranné a jsou z podstaty osudově labilní. Partnerství, které se promění i 

v rodičovství kombinuje vlastnosti z obou vztahů – při rozvodu rodičů se 

rozpadá vztah získaného partnerství, zatímco biologické rodičovství zrušit 

nelze2.  

Výzkumy jednoznačně ukazují, že děti vyrůstající ve zdravém manželství 

s dvěma rodiči mají v mnoha směrech lepší výsledky než ostatní děti. Cílem 

je pěstovat zdravé vztahy a pracovat na dosažení zdravé rodiny, kde 



 

sebeúcta a sebehodnocení členů rodiny je vysoké, kde probíhá přímá a 

otevřená komunikace a mluví se o všech tématech přiměřeně k věku a 

vyzrálosti členů rodiny. Pravidla v rodině jasně existují, ale jsou humánní a 

přiměřená, do určité míry pružná a měnitelná tak, aby reflektovaly potřeby a 

úroveň vyspělosti členů rodiny. Rodina je vůči společnosti otevřená a 

důvěřující, neuzavírá se do sebe, neobviňuje společnost, ani se neponižuje 

před ostatními. Naopak narušená, někdy také se používá výraz dysfunkční 
rodina, se vykazuje především narušenou rodinnou stabilitou, nedochází 

k naplňování potřeb dětí i dalších členů rodiny. V narušené rodině jsou děti 

často izolovány od svých rodičů, ať už doslovně fyzicky nebo přeneseně 

emocionálně, což negativně ovlivňuje dítě v mnoha směrech – u dětí se 

projevují problémy se soustředění, v chování, tyto děti mají špatný prospěch 

ve škole. Děti z dysfunkčních rodin reagují většinou dvěma možnými způsoby, 

buď se uzavřou sami do svého vlastního světa a nekomunikují s okolím, nebo 

se naopak u dětí projeví zvýšená agresivita a podrážděnost, často 

s problematickým násilnickým chováním. Dysfunkční vzory z rodiny si pak 

dítě přenáší do dalšího života, a tak vytváří další narušené vztahy. Prolomit 



 

tyto naučené vzorce chování z rodin pak vyžaduje náročnou celoživotní práci 

na sobě2,3,4. 

Dle výzkumů, programy k výchově k manželství a další obdobné vzdělávací a 

podpůrné programy na udržení manželství a podporu zdravých vztahů rodině 

mají jednoznačně pozitivní dopad nejen na vztah v páru, ale na celou rodinu. 

Velké meta-analýzy ukázaly, že díky edukaci se v rodinách snižují konflikty, 

zlepšuje se komunikace i rodičovské schopnosti, vzniká lepší stabilita a 

celkově se zvyšuje manželská spokojenost a pocit manželského štěstí4. Další 

studie ukázaly, že páry, které prošly programem výchovy k manželství, i po 

několika letech vykazovaly spokojenost v partnerství, a dokonce i po 12 

letech od skončení programu vykazovali lepší schopnost řešit konflikty a lépe 

mezi sebou komunikovali. I po 5 letech od programu signifikantně více ubylo 

případů fyzického násilí4.  Zdá se, že edukace a podpora rodin, hrají zásadní 

roli v udržení partnerského a rodinného života. A to je jedním z hlavních cílů 

všech programů, protože rozpad rodiny má na psychický vývoj dětí bohužel 

jednoznačně negativní vliv i dle výzkumů. Děti z rozvedených rodin mají 

větší problémy ve škole, mají horší výsledky, vyšší míru záškoláctví a 

v průměru nižší vzdělání - hůře čtou, píšou a mají horší výsledky 

v matematice. Nepřítomnost otce v rodině obecně snižuje kognitivní 

schopnosti malých dětí. Dopad rozvodu není ale jen v oblasti vzdělávání, ale 

má i vliv na duševní i fyzické zdraví dětí. Děti, které zažily rozvod rodičů, mají 

průměrnou délku života o 4 roky kratší, dvojnásobné riziko astmatu, ale i 

dvojnásobné riziko projevu duševního onemocnění, sklonem k alkoholismu a 

užívání drog. Národní výzkum dětí, zásadní longitudinální (dlouhodobá) 

studie, která proběhla ve třech vlnách, zjistil, že důsledkem rozvodu dochází u 

dětí ke zvýšenému výskytu deprese, útěků od rodiny, agresivního a 

impulsivního chování a hyperaktivity4. Rozvod také úzce souvisí s dalšími 

sociálně patologickými jevy, s horší schopností vytvářet úspěšné sociální 

vztahy v budoucnu, snižuje se možnost vyšších příjmů a obecně dosažení 

vyššího vzdělání a prestižního zaměstnání, ale také dítě z rozvedené rodiny 



 

hůře zvládá řešit konflikty a vyhodnocovat mezilidské vztahy, více se zapojuje 

do trestné činnosti a tráví čas s nebezpečnými skupinami vrstevníků4.  
 

 Rodina, která se nerozpadá vztahově, ale nachází se v nepříznivé sociální a 

ekonomické situaci, selhává bohužel obdobným způsobem ve výchově dětí. 

Děti jsou v této 

rodině velmi 

často ohroženi 

syndromem 
CAN5,6. Je 

pojmenován 

zkratkou 

z anglického 

termínu „Child 

Abuse and 

Neglect“ – 

v české terminologii se překládá jako syndrom týraného, zanedbávaného a 

zneužívaného dítěte. V České republice se tímto závažným syndromem 

zabýval především profesor Jiří Dunovský, který ho definoval jako: „jakékoliv 

nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby 

vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které 

poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, v krajním 

případě způsobuje dokonce jeho smrt.“5  Strádání u dětí se rozlišuje do tří 

podskupin: zanedbávání dítěte, fyzické či psychické týrání dítěte a sexuální 

zneužívání. Zanedbávané dítě je takové, které nemá dostatek podnětů, aby 

mohlo rozvíjet svůj intelekt. Pokud se zanedbávání uplatňuje jen v některé 

oblastní, je snadněji přehlédnutelné. Často však v těchto rodinách dochází 

absenci vzájemné interakce, které dítě poškozuje emočně, tělesně i vývojově. 

Jde zejména o necitlivost rodiče vůči potřebám dítěte, častěji se používají 

tresty psychické i tělesné, kritika dítěte, rodič neposkytuje dítěti vedení, 

dohled a podněty, nezajímá se o jeho vzdělání, stravování ani hygienu. Mezi 



 

základní formy syndromu CAN dle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 

1992 patří 8 typů: fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, 

zanedbávání, systémové týrání, sekundární viktimizace, organizované 

zneužívání dětí a Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy)6. První tři 

formy netřeba více popisovat, čtvrtý typ je popsán výše, ale možná zbývající 

tři pojmy je lepší blíže představit. Systémové týrání je způsobeno systémem, 

který má původně dítěti pomoci a chránit ho, ale místo toho necitlivě 

intervenuje v postižené rodině – např. automatickým odebráním dítěte 

z rodiny bez dalších kroků sanace rodiny, nedostatečná péče v denních 

zařízeních, ve školách a podobně. Také sem patří nadbytečné přetěžování a 

trauma způsobené dítěti při kontaktu s policií či soudem (nadbytečné 

opakování výslechů, necitlivé vedení, konfrontace s dospělým a podobně). 

Samostatnou formou je pak sekundární viktimizace, kdy se dítě druhotně 

zraňuje a vystavuje nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování – dítě, 

které je původně obětí trestného činu (sexuálního zneužívání, fyzického 

týrání) se navíc stává ještě obětí vyšetřování, je nuceno svou výpověď 

mnohokrát opakovat, někdy je dokonce osočováno ze spoluodpovědnosti za 

trestný čin („nenosila jsi vyzývavé oblečení?, nedráždila jsi tatínka něčím?“). 

Patří sem i necitlivé vedení rozhovoru při výslechu dítěte. Pod organizované 
zneužívání dětí spadá především dětská pornografie, komerční zneužívání 

dětí a dětská prostituce. Münchhausenův syndrom v zastoupení (by 
proxy) je 

závažná 

forma 

syndromu 

CAN, kdy je 

významně 

ohroženo 

zdraví i 

život dítěte, 



 

naštěstí je to forma poměrně vzácná. Projevuje se tím, že dospělý (většinou 

matka) záměrně předstírá nebo vytváří zdravotní obtíže u svého dítěte, kvůli 

němuž pak opakovaně vyhledávaní zdravotnickou péči. Dospělý tím získává 

pozornost okolí a je v zástupné roli nemocného. Dítě bohužel zbytečně 

podstupuje různá vyšetření, často i invazivního charakteru a je mnohokrát 

hospitalizováno, riziko toho syndromu je především v obtížnosti jeho odhalení 

a potvrzení6.  

Pokud má pracovník podezření na syndrom CAN u dítěte rodiny, mohou mu 

ještě k identifikování pomoci rizikové faktory. Rizikoví dospělí, což jsou 

zpravidla hlavní vychovatelé dítěte, jsou často lidé s poruchami osobnosti či 

jinak psychicky nemocní (včetně sexuálních deviací), mentálně retardovaní, 

matky s poporodní depresí, ale také alkoholici a drogově závislá. Mohou to 

být ale rodiče psychicky zdraví, ale v hmotné bídě, nezaměstnaní, nebo jen 

mladí a nezralí rodiče. Na druhé straně to mohou být i rodiče velice 

ambiciózní, nároční, často workoholici. V rodinné historii se často vyskytuje 

transgenerační problém – tedy rodiče sami byli v dětství týráni a týrají dále i 

své vlastní děti6. Výzkum 92 slovenských rodin poukázal na to, že syndrom 

CAN se vyskytuje ve všech typech rodin, protože se často rodiny jeví jako 

funkční, ale jsou v nich disharmonické vztahy, které jsou pro vznik syndromu 

klíčové. Násilí se vyskytuje především v rodinách na hranici chudoby, ale i 

v některých ekonomicky zdatných rodinách, spojuje je však nízké vzdělání, 

nepodnětné prostředí, nízká kvalita života a nepřipravenost na rodičovství. 

Děti jsou ohroženy bez ohledu na pohlaví a nejčastější věk je mezi 11 až 15 

lety. V rodinách se syndromem CAN převládají povrchní vztahy, nadřazenost 

dospělých a časté ponižování a podceňování dětí. V těchto rodinách 

neexistují výchovné cíle, výchova zde není důležitá, převládá autoritativní styl 

výchovy, rodiče v dětech nevidí žádnou hodnotu, nevěnují jim čas, často 

nemají základní hygienické návyky, jsou neupravené, neumí navázat vztahy, 

jsou nedůvěřivé5.  

Následky syndromu CAN bohužel přetrvávají dlouhodobě až do dospělosti 

dětí, mohou přejít až do posttraumatické stresové poruchy. Nejčastěji se 



 

projevují jako selhávání ve škole, útěky z domova, agresivní chování, poruchy 

spánku, depresivní stavy, sklony k sebevraždě, psychosomatické obtíže, 

poruchy sexuálního chování, poruchy v sociálních vztazích, neschopnost 

empatie, poruchy komunikace, zneužívání návykových látek a další poruchy 

vývoje dítěte. jedná se o velice závažný problém, který je málokdy společností 

rozpoznán, pokud ale k rozpoznání syndromu CAN dojde, má každý občan 

oznamovací povinnost6. 

 

3.	Principy	správného	vedení	cílové	skupiny	
 

Cílová skupina rodin s dětmi ve nepříznivé sociální situaci má většinou mnoho 

problémů, které se kumulují a posilují v bludném kruhu. I když se to často 

nezdá a sama rodina o to nejeví velký zájem, základem je zlepšit komunikaci 

a vztahy v rodině natolik, aby bylo možné dále s rodinou pracovat.  

Práci s rodinou ovlivňuje vždy mnoho faktorů, které do spolupráce zasahují a 

je dobré si jich být vědom již od počátku. Jednak jsou to rizikové faktory 



 

rodiny. Sem patří rodiče, kteří se nemohou starat o své dítě či děti, ať už je to 

kvůli nemoci, invaliditě, špatném zdravotním stavu dítěti, který neumožňuje 

mu žít doma. Pak jsou to rodiče, kteří se neumějí o své děti postarat – rodiče 

jsou nezralí, sami vyrostli v dysfunkční rodině nebo nevyrostli v žádné rodině, 

mentálně nedostačují na roli rodiče, nebo mají zdravotně postižené dítě, o 

které se neumějí postarat. Poslední kategorií jsou rodiče, kteří se nechtějí o 

své děti starat – jsou to většinou rodiče s psychickými obtížemi, s poruchou 

osobnosti, rodiče závislí na psychoaktivních látkách, rodiče, kteří 

zanedbávající své děti či jej často opouštějí7. Mezi rizikové faktory rodiny také 

samozřejmě patří nízké vzdělání obou rodičů, dlouhodobá nezaměstnanost a 

žití pod hranicí životního minima, těžkosti s hospodařením a zadlužení rodiny6. 

Pak je důležité také mapovat rizikové faktory prostředí, ve kterém rodina 

žije – jedná se především o situaci, kdy rodina žije v sociálně vyloučené 

komunitě, v oblasti s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou a reálnou 

hrozbou ztráty bydlení7. Pro pracovníka komunitního centra je důležité si 

uvědomit, že 

ne všechny 

rodiny je 

možné 

zachránit 

nabídnutými 

službami, které 

jsou limitované 

možnostmi 

samotného 

komunitního centra i jejich zaměstnanci. Je dobré si uvědomit, že rodiny, do 

kterých je smysluplné investovat energie a zdroje jsou především ty, kde se 

nevyskytují rodiče se závažným duševním onemocněním, v důsledku kterého 

ohrožují sebe nebo dítě, kde nejsou rodiče závislí na alkoholu nebo na jiných 

drogách a svou závislost bagatelizují a neplánují ji řešit, kde nejsou rodiče 

s těžkou mentální retardací a kde dítě není obětí týrání nebo zneužívání ze 



 

strany rodičů. Takovéto situace patří do rukou odpovědných úřadů a 

organizací a komunitní centrum není schopno těmto rodinám pomoci v takto 

extrémních případech. Naopak rodiny, ve kterých jsou identifikovány jasné a 

konkrétní rizikové faktory a rodiče jsou si jich vědomi, jsou vhodnými klienty 

pro práci na zlepšení jejich podmínek7.  

I přes to, že rodiny přijdou do komunitního centra s tím, že jsou si vědomy 

problémů, neznamená to, že spolupráce a jejich vedení bude snadné. Velmi 

často se stává, že i když rodina svou situaci hodnotí jako problematickou, i 

nadále je ve výsledku nemotivovaná a rezignuje na možnost změny. To 

nastává nejčastěji u rodin, které řeší dlouhodobější problémy a které se 

v průběhu času nezlepšují. Navázání spolupráce je často velmi snadné, ale 

nejistá je především prognóza a vývoj takovéto rodiny. Základem je 

především sociálně-terapeutická práce na nalezení a posílení motivace ke 

změně. Jiným typem rodiny, se kterou se pracovník komunitního centra může 

dostat do styku, je rodina, která proklamuje svou motivovanost, uvědomuje si 

svou situaci jako problematickou, ale přesto zůstávají členové rodiny zcela 
pasivní a nevytváří žádné aktivní kroky ke změně. Práce s takovouto rodinou 

může být pro pracovníka velice frustrující, protože přes stanovené návrhy 

řešení, cíli, úkoly a termíny, rodina je zcela pasivní a nedrží se naplánované 

spolupráce, ale často verbalizuje, jak jsou za pomoc vděční a jak pomoc 

opravdu potřebují. V tomto případě je důležité nalézt příčinu přístupu rodiny. 

Často jsou na vině osobnostní charakteristiky rodičů, kteří takto řeší veškeré 

životní situace a problémy a často jsou tyto vzorce předané z chování jejich 

rodičů. Mohou být ale také projevem závažnějšího psychiatrického 

onemocnění, například neléčené deprese či úzkostných stavů. Někdy se 

jedná o skryté projevy nedůvěry vůči organizaci, kdy se nepodařilo navázat 

kvalitní a důvěrný vztah mezi pracovníkem a rodičem, nebo pracovník 

používá metody a přístupy, které nevyhovují konkrétní rodině. Často je 

nespolupráce zapříčiněna i předchozí negativní zkušeností s podobným 

typem služby7. V těchto případech je důležité, aby pracovník se snažil být 

maximálně otevřený a autentický a možných příčinách s rodinou hovořil – 



 

může jim například vyjmenovat výše uvedené důvody, proč jejich spolupráce 

plně nefunguje a že je ochotný s nimi hledat jiná řešení ke změně. Často takto 

otevřené pojmenování nefunkčnosti vztahu otevírá prostor pro upřímnou 

diskuzi, která přináší nové pohledy na danou situaci. Poslední variantou může 

být rodina, která je motivovaná a sama se snaží činit alespoň malé kroky ke 

změně. I když se může na první pohled zdát, že tento typ rodiny je naprosto 

bezproblémový, i tady si musí pracovník komunitního centra dát pozor na 

několik možných problémů, které se mohou při dlouhodobější spolupráci 

objevit. Jedná se zejména o tlak na pracovníka, aby se výrazná změna 

zlepšující celou situaci rodiny odehrála okamžitě nebo ve velmi krátkém 

časovém rozpětí. Často se rodiny domnívají, že stačí jednorázové řešení, 

které vyřeší jejich dlouhodobé obtíže, a pak když kýžený výsledek nepřichází, 

velice rychle ztrácejí motivaci, nebo dokonce jdou do agrese a nedůvěry vůči 

pracovníkovi i zařízení. Proto je klíčové, aby pracovník v úvodních hodinách 

zdůrazňoval, že jde o dlouhodobý a postupný proces, kdy je důležitá 

především jejich plná motivace a trpělivost, v mnoha případech i pokora 

k následným krokům.  



 

Druhým problémem se může stát, že pracovník, nadšen, že přichází takto 

motivovaná a schopná rodina, neodhadne reálné možnosti a schopnosti 

rodičů a vytvoří příliš ambiciózní a náročný plán, který rodina nebude 

schopna plnit a tím bude jejich motivace slábnout. Dále se pracovníkovi může 

stát, že v obavě, že ztratí motivovanou rodinu, snaží se přeskakovat nebo 

zkracovat některé nezbytné fáze procesu, především pak navazování 

terapeutického vztahu s rodinou, který je důležitý právě z dlouhodobého 

hlediska v situacích, kdy se věci nedějí dle plánu, či rodina ztrácí svou 

motivovanost. Ale protože má rodina navázaný pevný a důvěryhodný vztah 

s pracovníkem, zůstává a neodchází při prvním nezdaru. Posledním 

důležitým bodem, na který by si měl pracovník dát pozor, je, jak vnímá  snahu 

o změnu rodiny také její širší okolí – je možné, že je dostatečně neoceňuje 

ve snaze o změnu, případně je skeptické ohledně organizace a pracovníka a 

tím může zcela demotivovat rodinu v započatém úsilí. Je proto dobré se 

alespoň na postoje širší rodiny vyptávat klientů, nebo, pokud jsou ochotní, je i 

na několik schůzek přizvat do komunitního centra7.    

Písemný kontrakt, neboli smlouva, je pojem, který se běžně zavádí i do čistě 

psychoterapeutické práce a i v práci s rodinou v nepříznivé životní situaci má 

své nezastupitelné místo. Jedná se o dokument, který sepisuje pracovník 

společně s danou rodinou/klientem a který by měl obsahovat základní 

informace – jednak že se jedná o bezplatné poskytování služeb v rámci 

komunitního centra, důležité je stanovení rozsahu (počet hodin 

týdně/měsíčně), intenzity (1x týdně, 1x za 14 dnů a podobně), místa 

poskytování služby (Komunitní centrum KOM) a uvést jméno pracovníka, 

který se bude konkrétní rodině věnovat. V neposlední řadě je důležité 

formulovat písemně hlavní osobní cíl rodiny, popřípadě přidat i dílčí cíle, je 

vhodné nastavit těch cílů co nejméně, ale především projednat s rodinou, zda 

jsou tyto cíle realistické a dosažitelné v dohledné době spolupráce7. Práce 

s rodinou v nepříznivé životní situaci je pokaždé velice obtížným a náročným 

úkolem pro pracovníka komunitního centra, jednotlivé případy jsou jedinečné 

a unikátní a je důležité, aby pracovník měl podporu vedení a možnosti 



 

supervizního či intervizního setkávání. Stěžejní je, aby se pracovník 

komunitního centra dokázal naladit na rodinu, ale zároveň si vždy udržel 

profesionální odstup, nesnažil se pracovat psychoterapeuticky, či řešit 

problémy, které jsou mimo jeho kompetence. Pracovník rodinu může 

motivovat, stimulovat, nabízet alternativy a možná řešení, poskytovat kontakty 

na další podpůrné sítě, věnovat rodině svůj čas, zájem a pozornost a při tom 

hlídat své hranice, které často tyto rodiny mají tendenci narušovat. Ale i 

poskytnutí pevných hranic je pro tyto klienty důležitou a uzdravující 

zkušeností, na což by pracovník neměl zapomínat.  

 

4.	Principy	empatické	komunikace	s	cílovou	skupinou	
 
Práce s rodinou je vždy velice náročnou a komplexní disciplínou ve všech 

pomáhajících profesích. Rodina, která se navíc vyskytuje v těžké životní 

situaci, je často v podřízeném a závislém postavení a je tedy pro 

pracovníka velice náročné nabízet všem členům rodiny přijetí, spoluúčast, 

porozumění a i pocit, že je pracovník sám neodsuzuje, že mu nejsou na obtíž. 

Někdy je některý z členů rodiny problematickým klientem, ke kterému je 

obtížné si najít vztah a 

vidět v něm pozitivní 

potenciál, i tak je 

pracovníkovou 

povinností nesoudit 
klienta, ale být mu 

oporou5. Dále je důležité 

si uvědomit, že rodinný 

systém je vždy 

organizačně složitý, 

vytváří spletité a často 



 

nejasné a nečitelné vztahy, ale zároveň je rodina systém otevřený, s velkou 

schopností změny a přizpůsobení se novým podmínkám, v rodině také 

dochází k neustálé výměně informací a je proto důležité, aby pracovník 

pracoval se zpětnou vazbou při práci s rodinou mnohem intenzivněji než když 

je s klientem sám. Pracovník vždy funguje jako facilitátor/moderátor, 
aktivuje nevyužité zdroje klienta a celé rodiny a hledá společně se všemi 

členy možná řešení. Někteří zahraniční autoři vnímají práci s rodinou vždy i 

jako práci terapeutickou, jiní rodinnou terapeutickou práci jasně oddělují. Pro 

hlídání pomyslné hranice je možné si připomínat, že pokud pracovník 

komunitního centra pracuje s problémem, jedná se více o obecnou práci 

s rodinou, pokud ale pracuje s poruchou, dostává se do pozice terapeuta. 

Vždy ale platí, že se pracuje s celou rodinnou skupinou a cílem je zlepšení 

fungování rodinného systému a změny u jednotlivců jsou druhořadé a ne tak 

významné8.  

Jednou z hlavních dovedností při práci s rodinným systémem je kromě 

empatie, přijetí a respektu druhého a býti v práci opravdový, také zůstat co 

nejvíce neutrální, čili nestranný. Pracovník se vždy snaží být nehodnotící, 

respektující a nedirektivní, někdy pomáhá vnitřní nastavení, že je pracovník 

„zvědavý“ na situaci, která se před ním rozprostírá. Pokud se pracovník 

nastaví do zvědavého postoje, otevírá klientům, popř. celé rodině nové 

možnosti a obzory. Mezi další rady, jak zajistit co největší neutralitu v rodinné 

práci je zejména ze začátku se zaměřit na dominantní členy v rodině a snažit 

se s nimi budovat pevný vztah. Nikdy ale neopomíjet „outsidery“, snažit se je 

posilovat, zaměřovat se na jejich názory a postoje. Pracovník by měl být ve 

své práci pozitivní, hledat, co rodinu spojuje, dávat prostor komplimentům, 

nacházet pozitivní a silné stránky nejen u jednotlivců ale i u celého rodinného 

systému, respektovat pravidla rodiny, a pokud jsou etická a morální, nijak je 

nezpochybňovat či neshazovat a především uznání všech pocitů všech členů 

rodiny, ať už jsou protichůdné, či pracovníkovi přijdou neadekvátní. Pracovník 

by také měl opravdově věřit, že se klienti, či celý rodinný systém, dokáže 

změnit a posunout8. 



 

K postoji neutrality a empatické komunikaci také dobře poslouží tzv. 

cirkulární dotazování. Je o technika nepřímého způsobu dotazování a 

zakládá se na myšlence, že více popisů, více variant a úhlů pohledu je lepší 

než jeden. Jde tedy o to, jak vidět věci z různých stran, od různých účastníků. 

Cílem je prozkoumávat, inspirovat a uvědomovat si souvislosti, díky tomu se 

podporuje spolupráce, zvyšuje porozumění a často vzniká nový náhled. Mezi 

cirkulární otázky např. patří: „Co si myslíš, že si myslí Tvůj bratr o této situaci?, 

Co si myslíte, jak se cítí Váš manžel?“ Při této metodě je snaha vyhýbat se 

otázkám začínající „proč“, nebo otázkám, na které lze odpovědět jen Ano-ne 

a také se nepokládají otázky, které omezují odpovědi na buď a nebo8.    
Při komunikaci a práci s rodinou v náročné životní situaci je dobré mít na 

paměti pár základních zásad, které by měly být jakousi pomyslnou nití, která 

probíhá celou spoluprací. V popředí je vždy zájem dítěte, kdy se pracovník a 

rodina společně snaží vytvářet co nejpříznivější podmínky pro rozvoj 
osobnosti dítěte v dané rodině. Dále je to individuální přístup, kdy pracovník 

přihlíží ke každé jednotlivé rodině jako k unikátní jednotce, která má své 

vlastní představy, zájmy, potřeby a možnosti a dle toho pracovník volí svůj 



 

postup práce. Práce s rodinami je vždy založena a na rovnosti, bez ohledu 

na jejich etnickou či politickou příslušnost, na jejich vyznání, sociální statut. 

Veškeré informace a sdělení jsou považována za důvěrné a citlivé údaje, 

jsou pečlivě chráněny a je s nimi nakládáno dle platných předpisů a práva 

České republiky. Klienti se vždy musí cítit bezpečně. Práce s rodinami je 

často velice náročná, pracovník si však musí zachovat laskavý a solidární 

postoj, který respektuje a toleruje své klienty a vnímá jejich důležitost a 

důstojnost, zároveň však usiluje o co největší zplnomocnění a 
samostatnost klienta, cílem je, aby rodina získala co nejvíce informací, 

dovedností a zkušeností, aby správně nahlížela svou aktuální rodinnou situaci 

a převzala kontrolu nad svým životem a jednáním. Pracovník se naopak 

vyvaruje přílišné závislosti na jeho osobě, či na komunitním centru a jiných 

organizacích. Protože jsou služby v komunitním centru poskytovány zdarma, 

je naprosto nezbytné, aby bezplatnost všech nabízených služeb byla trvalá, 

neobjevily se zde žádné další „nadstandardní“ placené služby9.  
 

5.	Možnosti	a	příklady	aktivizace	cílové	skupiny	
 

Pracovník komunitního centra by měl mít na paměti několik bodů, které by ho 

měly při jeho práci s rodinou v těžké životní situaci vést a udávat mu směr, 

kterým bude rodinu aktivizovat. Jedním z těch hlavních bodů je důležitost 

naplnění potřeb dětí. Jednak tedy snížit míru či rizika zanedbávání péče o 

dítě a utvářet bezpečné, harmonické a podnětné rodinné prostředí. K tomu je 

potřeba vést rodiče, aby více porozuměli potřebám jejich dětí, edukovat je 

více o rodičovství, o tom, co děti obecně v rodinách potřebují a měly by 

nacházet. U rodin v krizi je také důležité pracovat s tím, že zde reálně hrozí 

riziko odebrání dítěte a jeho umístění do zařízení ústavní výchovy či do 

přechodné pěstounské péče. V zájmu všech je dobré o těchto variantách 

hovořit a zároveň stimulovat rodinu, aby této situaci aktivně předcházela. Na 



 

komunitní centrum se může ale obrátit i rodina, která má své dítě či děti již 

umístěné v náhradní rodinné péči, a naopak se potřebuje připravit na návrat 

svého dítěte zpět do rodinného prostředí. Zde mohou být rodiče plni obav, 

výčitek a viny a je důležité, aby pracovník byl pozitivní, plný víry, že návrat 

proběhne v pozitivní atmosféře a že rodiče naleznou správnou míru mezi 

laskavostí a pevnými hranicemi. Druhým bodem, na který pracovník myslí při 

práci 

s rodinou, je 

důležitost 
zachování 

rodiny a 
její 

stabilizace. 

Pracovník 

se snaží 

posílit 

funkci a 

důležitost 

rodiny. Jde o provázení v procesu poznávání vlastní rodiny a pravidel, které si 

rodinné prostředí nastavilo. Pokud jsou to pravidla, která jsou v dané situaci 

nevyhovující, je prostor pro práci na nastavení nových hranic, pravidel, práv i 

povinností, které budou zároveň upevňovat výchovné přístupy ale i 

naplňování potřeb dětí. Pracovník dále rodinu provází při překonávání 

problémů a krizí, snaží se pevně začlenit do vnímání rodiny, že rodina, i přes 

své nedostatky a trápení, má pro každého člena rodiny mimořádný význam a 

hodnotu a že je tedy výhodné do ní investovat svůj čas, energii, laskavost i 

lásku. V této fázi se pracovník snaží hledat zdroje jednotlivých členů, jak by 

každý z nich mohl přispět k pozitivní atmosféře v rodině. Je důležité mapovat i 

vztahy mimo rodinný systém, ať už se vzdálenějšími příbuznými, ale i 

zjišťovat, zda rodina nemá problémy v soužití se svým okolím, které by 

zhoršovalo jejich sociální izolaci. Posledním, finálním krokem při vlastní práci 



 

s rodinou je snaha rodinu maximálně zplnomocnit a osamostatnit, tak aby 

nebyla závislá na pomoci zvenčí, dokázala si řešit problémy ve svém systému, 

včetně konfliktů a nedorozumění. Takovýto cíl je ale často nereálný 

dosáhnout v podmínkách krátké či středně dlouhé práce s rodinou a 

v zařízení jako je komunitní centrum, proto je výhodné společně s rodinou 

hledat zdroje jejich podpory a opory a společně s rodinou kontaktovat 

následné odborné služby, které by pak rodina samostatně využívala 

v budoucnosti2,9.  

 

6.	Konkrétní	techniky	k	posílení	participace	a	skupinové	
spolupráce	
 

Práce s rodinou v těžké životní situaci se často liší od práce s jinými cílovými 

skupinami, jako jsou senioři, či lidé s psychickým či duševním znevýhodněním. 

Rodiny totiž jen okrajově ve své situaci potřebují a využijí aktivity jako je 

arteterapie, muzikoterapie, relaxační cvičení a obdobně. Tyto techniky lze 

využít, pokud se pracovník rozhodne pro práci i s jednotlivci – v té chvíli je 

určitě dobré jednotlivým členům nabídnout možnosti komunitního centra, u 

kterého se dokáží uvolnit, nacházet své vlastní zdroje energie, řešit jiným 

způsobem své napětí, ale i posílit celkovou psychosomatickou odolnost, 

zlepšit náladu, navozovat pocity uvolnění.  

Z vyjmenovaných aktivit je výhodné členy rodiny vést k prvkům relaxace, 

které mohou snadno začlenit do svého běžného života a v případě nenadálé 

stresové situace či napětí tak velice efektivně nepohodu ovlivnit. Některé 

z relaxačních technik může člověk vykonávat i cestou do zaměstnání, 

například pokud se klient zaměří pouze jen na práci s dechem. Klient se učí 

soustředit se na nádech, který pomáhá v rozpínání hrudníku a břicha a 

zapojuje aktuálně dosažitelný objem plic – postupně se nádech dostává 

z části břišní do hrudní až do podklíčkové části těla. Dech se postupně 

prohlubuje a zpomaluje. Výdech kopíruje v opačném směru nádech ve všech 



 

částech. Již samotné uvědomění si svého těla, zaměření pozornosti na svůj 

dech a odtržení myšlenek od akutního problému je často dostačujícím 

relaxačním prvkem, který klientům pomáhá v zátěžové situaci10. Kromě 

obecné techniky práce s dechem existuje mnoho jiných specializovaných 

forem relaxací, které se nejvíce liší v tom, co na kladou největší důraz. Mezi 

nejznámější patří Jacobsonova progresivní relaxace,, která pracuje 

především s uvědomováním a uvolňováním svalů, naopak Schultzův     

autogenní trénink působí nejen na kosterní svalstvo, kdy se autosugescí 

navozuje jejich tíže, ale také se snaží o jiné změny jako jsou změny 

v prokrvení částí těla, zklidnění dechu a tepu a jiné. Mezi relaxační techniky 

samozřejmě patří i cvičení jógy, buddhistické meditační techniky, nebo méně 

známé cvičení pocházející z Číny tzv. Čchi-kung, které se zaměřuje 

především na práci s dechem, uvědomování, imaginaci a tělesné cvičení a 

postoje. Kontraindikace pro relaxační techniky jsou ojedinělé, jde zejména o 

dlouhé desítky minut trvající relaxace, které jsou nevhodné pro pacienty 

s epilepsií a pacienty se schizofrenií, relaxace samozřejmě není vhodná ani u 



 

činnostech, které vyžadují plné soustředění, jako je například řízení 

automobilu nebo práce na stroji11. 

Kromě zvládání stresových situací 

nácvikem relaxačních technik je ale 

pomoc pro rodiny s dětmi v nepříznivé 

životní situaci více orientovaná na 

pomoc, která je jasně definovaná a 

pomáhá v naléhavé a akutní situaci 

rodiny. Jedním z opěrných bodů jsou 

jistě poradenské rozhovory, ať už 

jsou vedeny sociálním pracovníkem 

jako sociálně terapeutické rozhovory a 

jsou více orientované na řešení 

aktuálních problémů rodiny, nebo se 

jedná přímo o rodinnou terapii vedenou 

psychoterapeutem – odborníkem a 

která vede více do hloubky a jádra 

problému. Při pomoci rodině se také může nabízet služba individuálního 

poradenství, které je zaměřené na člena nebo členy rodiny, které tuto službu 

potřebují nejvíce – jsou nejvíce ohroženi, křehcí, ve špatném psychickém 

stavu, potřebují více pozornosti a péče než ostatní členové a jejich posílením 

získá celá rodina možnost změny.  

Mezi další podpůrné metody patří také různé nácviky dovedností, které 

v rodinném systému chybí. Jedná se především o nácvik komunikačních 

dovedností, při kterém (nejlépe při práci s celou rodinou) pracovník 

komunitního centra prakticky nacvičuje s klienty postupy správné a efektivní 

komunikace, techniky zdravého konfliktu, vymezení si hranic, ale i 

empatického naslouchání a rozhovoru. Mezi další získávání praktických 

dovedností mohou sloužit i semináře a workshopy, které jsou zaměřené na 

praktická témata ohledně dětí, rodiny a zvládání domácnosti. Ať už je to 

poradenství ohledně financí, rodičovství, o péči o vlastní osobu, starost o 



 

domácnost, či upevňování sociálních schopností a dovedností ve vztahu 

k okolí. Kromě praktických nácviků a interaktivních seminářů je ale dobré 

poskytovat těmto rodinám i zcela čistě vzdělávání formou přednášek. Rodiny 

v těžké životní situaci jsou vždy nějakým způsobem znevýhodněné i v oblasti 

vzdělávání, a tak je velice pravděpodobné, že jejich selhávání v životě je 

zapříčiněno i nedostatkem informací. Proto je důležité, aby rodiny jen 

nepřijímaly konkrétní pomoc, kterou jim pracovník a komunitní centrum ušije 

na míru a na jejich zakázku, ale aby se také aktivně sami snažili vzdělat 

v oblastech, ve kterých selhávají. Je důležité, aby všichni členové rodiny 

vyvinuli úsilí se naučit něco nového, zlepšit se v problémových oblastech a 

aby věnovali svůj čas a energii na vlastní vzdělávání. K tomu mohou posloužit 

i odborné publikace, které komunitní centrum nabízí ohledně rodičovství a 

seberozvoje. Je vhodné motivovat rodinu k nalezení odborné literatury, která 

dle nich odpovídá jejich aktuální situaci a pracovník například se může s nimi 

společně věnovat četbě, probírat jednotlivé kapitoly v komunitním centru, aby 

si klienti nepřipadali na to zcela sami.  

Další možností aktivní pomoci je i nabídka podpory a pomoci při jednání 
s institucemi, doprovázení klienta při jeho jednáních s těmito institucemi, 

podpora vyhledávání informací na internetu a podobně. Zde by měla být 

zásada, že se jedná pouze o poradenství a podporu, nikoliv o právní 

zastoupení jednotlivých osob. Kromě komunikace s institucemi se podpora 

může rozšířit i na hledání vhodného zaměstnání, ubytování, školy či kroužků 

pro děti. 

V nabídce komunitního 

centra se mohou objevit i 

programy speciálně 

určené pro dětské 
klienty. Jednak je to 

samotné zázemí 

komunitního centra, které 



 

je nízkoprahové, vybavené i pro zábavu a odpočinek pro děti, pracovníci, kteří 

jsou vstřícní a laskaví a kteří jsou ochotni vyslechnout i stížnosti a problémy 

nejmladších členů rodiny. Navíc je zde možnost rozvíjet zájmy a dovednosti 
dětí – mohou docházet na nabídku volnočasových aktivit, které komunitní 

centrum nabízí, ať už jsou to kurzy malování, cvičení či jiné. Ale také je 

možnost se a zaměřit u dětských klientů na jejich zvládání školních 
povinností. Nemusí se jednat přímo o doučování, ale pracovníci komunitního 

centra mohou dohlížet na plnění školních povinností dětí, snažit se procházet 

některou učební látku spolu s klienty, podporovat je v zájmu o učení a školu, 

zajímat se o jejich prožívání, zážitky a sny do budoucna. V rodině, která se 

nachází v složité životní situaci, je velmi častá absence podpory dětí ve školní 

docházce, v jejich prospívání a motivaci je ve škole udržet, proto do určité 

míry tyto úkoly může přechodně suplovat právě pracovník komunitního centra, 

ale zároveň na tyto skutečnosti poukazuje ostatním členům rodiny a snaží se 

vtáhnout je do důležitosti plnění školních povinností a do skutečnosti, že 

zájem o školu je běžnou součástí každé rodiny12.  

 

7.	Řešení	krizových	situací	
 
U cílové skupiny rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci mohou nastat 

krizové situace z různých oblastí. Jednak se může jednat o zhoršení 
psychického stavu některých členů, zejména pak o panickou ataku při 

úzkostní poruše, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování (nejčastěji u dětí 

a dospívajících), ale i ve spojitosti s užíváním návykových látek – pracovník 

se může setkat s odvykacím stavem, který může vyústit až v delirium či 

psychotickou dekompenzaci.   

Je ale také možné, že pracovník komunitního centra zjistí závažné informace 

týkající se rodiny, které mohou vážně ohrožovat tělesný, psychický, 
sociální i emoční vývoj dítěte v rodině. U některých podezřeních na 



 

spáchání trestního činu se vztahuje oznamovací povinnost a pracovník 

komunitního centra je povinen tuto situaci aktivně řešit. 

Další krizová situace, která může v rámci poskytování podpory rodinám 

v nepříznivé situaci nastat, jsou vystupňované agresivní projevy a konflikty 

mezi partnery, nebo mezi rodičem a dítětem. I zde je dobré znát nějaké 

základní postupy, jak se v této nepříjemné a nenadálé situaci správně 

zachovat. 

Mezi závažnější 

stavy při 

zhoršení 

psychického 

stavu klienta 

patří bezesporu 

ataka panické 
úzkosti. Jedná 

se vlastně o 

vystupňovanou 

úzkost, která se projevuje jak psychickou nepohodou, tak především 

tělesnými problémy, a tak je často zaměňována za nějakou náhlou 

somatickou komplikaci, nejčastěji se projevuje jako infarkt myokardu, ale i 

jako jiné možné příčiny (těžký migrenózní stav, výrazná alergická reakce až 

anafylaktický šok apod.). Mezi nejčastější projevy patří problémy s dýcháním, 

pocení, návaly horka či naopak zimnice, třes, závrať, rychlé bušení srdce, 

bolest na hrudi, strach ze smrti. Pokud ani sám klient neví nebo není si jistý, 

zdali se jedná o ataku nebo o nějakou náhlou tělesnou indispozici, je nutné 

zavolat sanitku. Jen lékař může infarkt myokardu stoprocentně vyloučit.  

 

Pokud si je klient jistý, že se jedná o ataku, je dobré následovat tyto kroky13:  

a) najít co nejklidnější kout, snažit se klienta uzemnit - posadit ho na 

lavičku či na zem a ujistit ho, že je pracovník s ním a že neodejde  



 

b) v atace je dovoleno se klienta fyzicky dotýkat, pokud mu je to příjemné 

– obejmout ho, držet za ruce a uklidňovat ho, že neumře, nezblázní se 

a že je to jen přechodné  

c) pracovník se snaží odvádět myšlenky klienta od prožívání ataky – 

snaha o lehkou konverzaci (co dělali včera, co mají rádi), někdy toho 

klient schopen není  

d) snažit se zaměřit na dýchání klienta – dech se může regulovat 

dýcháním do sáčku, či provádět společně dechová relaxační cvičení 

(položit si ruce na hruď a na břicho, nadechovat se do břicha při 

hlasitém počítání do tří a na pět dob postupně vydechovat – ústy nebo 

nosem, pokud je to možné, postupně prohlubovat a prodlužovat dech, 

vždy vydechovat delší čas než při nadechování)  

e) nepodávat kofein, cigarety ani alkohol, pokud o to klient stojí, dávat mu 

čistou vodu a nějakou sladkost  

f) Pokud nechce klient uzemnit, je možné naopak klienta rozpohybovat – 

dřepy, běh na místě, nebo přimět klienta tlačit vší silou vůči odporu – 

například do podložky13  

g) Často klient sám ví, co mu při atace pomáhá nejlépe, je vhodné se 

klienta na tyto rady zeptat  

 

Mezi další akutní problémy, které se mohou při práci s rodinou v těžké životní 

situaci objevit, jsou stavy, kdy si klient chce ublížit, nebo pracovník zjistí, že 

se klient sebepoškozuje. Ve všech případech je důležité zachovat klid, snažit 

se klienta vyslechnout, být empatický a otevřený, spíše jen aktivně naslouchat 

a nezlehčovat situaci, či nevyvozovat jednoznačné závěry. Pokud má 

pracovník pocit, že je klient v těžkém psychickém stavu (je psychotický, 

hluboce depresivní, má jasný a konkrétní suicidální plán, o sebevražedný 

pokus se již v minulosti pokusil, má závažné tělesné onemocnění, není ve 

stavu spolupracovat), je důležité, aby pracovník zavolal pomoc – nejlépe 



 

rychlou záchrannou službu, která klienta odveze do psychiatrické nemocnice 

a zkušený lékař sebevražedné riziko sám posoudí14.  

 

Je také možné, že se pracovník komunitního centra při práci s rodinou v tíživé 

životní situaci, setká s klientem, který bude závislý na alkoholu či jiných 
psychoaktivních látkách. Často se závislost objevuje i u více členů rodiny 

zároveň. Vždy je potřeba, aby pracovník rodinu edukoval, snažil se vybudovat 

náhled na zneužívání látek a motivoval členy k řešení svého závislostního 

problému. Jako hlavní pravidlo, které se za žádných okolností nesmí porušit, 

je naprostá abstinence od všech návykových látek na půdě komunitního 

centra. Pokud bude mít pracovník podezření, že je toto pravidlo porušeno, je 

vhodné pořídit si alkohol tester či jiné pomůcky z lékárny k prokázání 

psychoaktivních látek v těle. Na paměti by měl mít také pracovník, že kromě 

alkoholu a drog se také velmi často zneužívají léky, které jsou předepisovány 

lékaři – benzodiazepiny, mezi nejznámější obchodní názvy patří Diazepam, 

Rivotril, Lexaurin, Stilnox, Xanax, Neurol a další. I zde by měl být pracovník 

velmi pozorný k chování klientů. Pokud má pracovník podezření na odvykací 

stav u klienta, je důležité tento stav nepodceňovat, delirium tremens, jako 

nejtěžší forma odvykacího stavu, má relativně vysokou úmrtnost, je to život 

ohrožující stav a je nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc. Mezi hlavní 



 

příznaky patří jednak ty tělesné: třes končetin a jazyka, pocení, záškuby těla, 

nevolnost, zvýšený krevní tlak, později se přidávají i psychické příznaky jako 

narušení kognitivních funkcí, poruchy vědomí, poruchy orientace časem, 

místem i osobou, ztráta kontaktu s realitou – zrakové halucinace, paranoidní 

bludná produkce a jiné. Zde vždy platí, že zavolání rychlé záchranné služby 

je jediným správným krokem15. Pokud pracovník pojme podezření, že klient či 

klienti zneužívají psychoaktivní látky a ovlivňují tak jejich chování, prožívání i 

jednání, je důležité tuto informaci řešit s vedením a ptát se, zda je takovýto 

klient vhodný pro práci v komunitním centru – vodítkem by mělo být, zda 

závislost klienta ovlivňuje natolik jeho život, že práce s ním na jiných 

problémech, než je závislost, není dostatečně smysluplná. V té chvíli je 

vhodné klienta s fakty konfrontovat a nabídnout řešení jeho závislosti jako 

primární krok k úzdravě jeho i celého rodinného systému. Pokud má klient 

dostatečný náhled a motivaci se léčit, není potřeba okamžitě ukončovat 

veškerou spolupráci. Závislost se velmi obtížně léčí v ambulantní péči, ale 

není to nemožné, a pokud se propojí více služeb, pomoci a podpory zároveň 

(psychiatr, psychoterapie, skupinové terapie, popř. nasazení Antabusu, 

sociální podpora atd.), je možné očekávat i příznivé výsledky.  

Pracovník se může při práci s klienty také setkat s psychotickými stavy. To 

je závažný duševní stav, který se primárně objevuje jako psychotická ataka u 

schizofrenie, ale také se tyto stavy mohou objevit u jiných duševních 

onemocnění, jako tzv. psychotické dekompenzace. Ty se nejčastěji objevují u 

deprese s psychotickými příznaky, u bipolární afektivní poruše, u již 

zmíněného deliria tremens, ale i u toxické psychózy vyvolané jinými 

psychoaktivními látkami, ale i u poruch osobnosti, nejčastěji u emočně 

nestabilní poruchy (známé také jako hraniční porucha osobnosti), vzácněji i u 

jiných duševních nemocí. Psychotické příznaky jsou vždy závažným projevem 

duševního onemocnění a je zásadní, aby se klient dostal do rukou lékařů. 

Mezi hlavní příznaky patří ztráta kontaktu s realitou: halucinace, bludy, 

dezorganizace řeči, výrazné změny v chování, klient je dezorganizován, jeho 

prohlášení často postrádají logiku, nevyzná se v situaci, jeho pozornost i 



 

paměť jsou zhoršené, je neodklonitelný a dlouhodobě nezklidnitelný. 

Pracovník tuto situaci nemůže nikdy zvládnout sám. 

 

Pokud pracovník komunitního centra zjistí informace, které vedou 

k závažnému podezření, že dítě v rodině je týrané, zneužívané či 

zanedbávané, dle novelizovaného trestního zákoníku má každý člověk 

oznamovací povinnost. Týkají se toho především pasáže zákona č. 40/2009 

Sb. – Hlava III – Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 

například pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie a Hlava IV – 

Trestné činy proti rodině a dětem, například opuštění dítěte nebo svěřené 

osoby, zanedbávání povinné výživy, týrání svěřené osoby a ohrožování 

výchovy dítěte. Neoznámení nebo nezabránění trestnému činu týrání svěřené 

osoby je trestným činem a to platí pro všechny osoby, které se věrohodným 

způsobem tuto skutečnost dozví. Oznámení o podezření na týrání je nutné 

ohlásit Policii České republiky nebo příslušnému Orgánu sociálně právní 

ochrany dítěte (OSPOD) dle trvalého bydliště dítě. Ohlášení lze vykonat i 

anonymně. Je klíčové, aby pracovníci komunitního centra byli v tomto směru 

aktivní a nebyli lhostejní. I v České republice zemře několik desítek dětí na 

následky týrání6. 



 

8. Kazuistiky	–	příklady	z	praxe		
 

Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit s reálnými příběhy 

našich klientů, kteří byli zapojeni v projektu Komunitního KOM centra. Údaje o 

klientech jsou lehce pozměněny tak, aby nebyla odhalena jejich identita, ale 

příběh je zároveň natolik autentický, aby na něm byla ukázána práce 

jednotlivých poradců a odborníků.  

 

8.1 Případová	studie	č.	1	
 
Klient patří do cílové skupiny rodiče s dětmi, do projektu nastoupil v září 2019. 

Klient, věk 45 let, vystudoval vysokou školu v zahraničí se zaměřením na 

finanční trhy a mezinárodní obchod, je ženatý, jeho manželka je manažerka – 

převážně pracující z home office, má dvě malé děti( ZŠ – 1.stupeň a MŠ, 

pracoval v oboru jako finanční poradce, správce portfolia financí podniků i 

jednotlivců.  Před 4 lety po dohodě se ženou odešel na rodičovskou 

dovolenou, stará se na plný úvazek o své děti, okrajově zpracovává pro 

předchozí obchodní partnery občasné průzkumy a analýzy finančních trhů, 

rád by se vrátil zpět do oboru. Ovládá na úrovni rodilého mluvčího anglický 

jazyk – především díky svému pobytu v UK v době dětství a dospívání, hovoří 

na úrovni C1 německy.  

Klient přišel do poradenství po 4 letech rodičovské dovolené, kdy pečoval o 

své dvě malé děti.  Od počátečního setkání hovořil s velkým zájmen a silnou 

motivací o všem co s dětmi za 4 roky pobytu na RD zažil, hovořil o tom, že 

zůstat doma bylo jeho svobodné rozhodnutí a velké přání být u toho, až mu 

budou děti před očima vyrůstat. Manželka v době tohoto rozhodnutí práce 

začínala ve vysoké manažerské pozici v nové firmě a jak sám říká, tak nějak 

to prostě dobře zapadlo. Finančním nedostatkem rodina nikdy netrpěla, žije 

v rodinném domě a stavba byla financována z prostředků, které manželé 

vydělali ještě před narozením dětí. Na domě nejsou žádné dluhy, finance jdou 

jen do běžného provozu a údržby (není to náročné – jedná se o novostavbu 



 

zhruba 6 let starou). Klient sám má ještě z dob svého aktivního pracovního 

života rozsáhlé úspory a  dlouhodobé finanční investice v ČR i v zahraničí. 

Jeho žena svými současnými pracovními aktivitami rodinu pohodlně uživí. 

Zhruba před půl rokem se klient rozhodl, že poté co i mladší dítě nastoupí  do 

školy rád by se vrátil, alespoň částečně do branže, že které odešel. Po celou 

dobu péče o děti se částečně v branži pohyboval, stále pro některé své 

bývalé klienty zpracovával finanční portfolia (samozřejmě ne v tak max. 

rozsahu jako dříve), věnoval se také organizaci golfových turnajů apod. 

aktivitám. Nejdříve si sám sestavil osobní portfolio a začal reagovat na 

nabídky, rozesílat své CV a motivační dopis. K jeho velkému překvapení však 

žádné kladné odezvy, jak předpokládal, se nedostavily. Své původní 

obchodní partnery prozatím nekontaktoval, přišlo mu to prozatím předčasné, 

chtěl by uspět na trhu práce obvyklou cestou. Klient  rozesílal své materiály 4 

měsíce a velice ho překvapovalo, že odpovědi nepřicházejí nebo že má 

zápornou zpětnou vazbu a to, že jeho portfolio neodpovídá požadavkům 

zaměstnavatele. Sám se zamýšlel nad tím, co dělá špatně. Ve svém vzdělání, 

praxi , dovednostech a zkušenostech vidí spíše přednosti. Situace je pro něho 

opravdu nepříjemná,  vždy se mu podařilo získat pracovní uplatnění velmi 

brzy a v obchodní komoditě o jakou usiloval. Nabídku své ženy na možnosti 

síťování jejich obchodních partnerů prozatím odmítl, chce celé situaci dát 

ještě čas. 

V počátku naši poradenských setkání jsem se s Klientem soustředila 

především na velmi důslednou analýzu jeho osobního portfolia, které po 

prvním zevrubném prozkoumání vykazovalo značné nedostatky z pohledu 

ucházení o tak specifické manažerské pozice. Na první pohled měl sice velice 

dobře připravené CV, nicméně  pro nabízené top pozice bylo třeba materiály 

ještě upravit a připravit některé nové produkty, které  osobní portfolio podpoří.  

V rámci tvrdého poradenství jsme CV  obohatili o  zpracování  části  jeho 

pracovní vize do budoucna, dále části, kde sám sebe zhodnotí jako osobnost, 

která může prezentovat své kladné stránky. Pomohla nám k tomu 

samozřejmě SWOT analýza jeho pracovního portfolia. Klient byl  velice 



 

překvapen tím, že případného zaměstnavatele mohou takové informace 

zajímat. Součástí tohoto poradenství byl i návod  jak založit svůj profil na 

profesní sociální síť LinkedIn a odkaz pak sdílet v dokumentu CV jako  

součást svých kontaktů. Další úpravy CV měli již jen formální charakter. 

Vcelku brzo se klientovi podařilo dostat své CV a další součásti osobního 

portfolia do dobré kondice. Největší „práci“  zpracovat do použitelné podoby 

mu dala část „VIZE“, zde v souladu se svou péči o děti se stále do popředí 

dostávaly tyto informace, což z pohledu nového zaměstnavatele bylo málo 

efektivní a spíše kontraproduktivní k klientovu záměru vrátit se do stejné 

oblasti působnosti jako před rodičovskou dovolenou. Opakovaně jsme se 

k tomuto tématu v poradenství vraceli. Opakovaně klient směřoval své 

informace z 4 leté „ práce s dětmi“ na první místo ve svém CV. Hovořili jsme 

často  co ho k tomu vede. Nechtěl lhát, nechtěl situaci nijak přikrášlovat, měl 

pocit, že pokud by tyto informace nezdůraznil – jako by se za svou péči o děti 

styděl. Ve společné komunikaci jsem klienta podpořila v tom, že samozřejmě 

se nemusí cítit špatně za to, že část svého profesního života věnoval 

dobrovolně péči o své děti, zvláště pokud velmi dobře vnímá, že ho toto 

období velmi naplňovalo a pociťuje ho za velmi přínosné  pro rozvoj celé 

rodiny. Je však třeba budoucímu zaměstnavateli nabídnout reálně 

vykonávané práce vztahující se k jeho potřebám pro přijetí odborníka pro tak 

specifickou manažerskou pozici. V komunikaci jsem klienta mentorovala 

k tomu, že když i v průběhu péče o děti i nadále byl aktivní ve svém oboru a 

reálně např. zpracovával finanční portfolia firem a jednotlivců je třeba tuto 

informaci pro nového zaměstnavatele do jeho CV, motivačního dopisu a 

dalších podkladů zdůraznit. Na druhou stranu potřeba sdílet informace  o 

péči o děti a jejich   dalším rozvoji byla u  Klienta tak výrazná, že jsem časem 

dospěli k mnoha rozhovorům o tom, zda právě toto není pro něho nyní ta 

pravá cesta v dalším směřování kariéry. Velmi často hovořil o tom, že i nadále 

chce být  dětem více na blízku, chce s nimi zažívat každodenní radosti jejich 

života jejich vlastní rozvoj, netouží vlastně po vícedenních jednáních mimo 

domov, častých zahraničních služebních cestách apod. atributech jeho 



 

bývalého zaměstnání, na druhou stranu nechce se tak úplně vzdát své kariéry, 

ví že děti  odrostou a dlouhodobě spojovat své profesní směřování  

s aktivitami pro ně by se mu mohlo v období vrcholu kariéry (subjektivně vidí 

vrchol kariéry za 8 – 10 let) vymstít.  Chápe, že začít pak budovat kariéru 

znova by bylo daleko složitější. Shoda panovala na  tom, že by rád obě své 

„kariéry“ nějak vhodně propojil, prozatím však nevěděl jak. Napadaly ho 

možnosti jak se angažovat ve veřejném prostoru svého bydliště (např. 

založení dětského centra se sportovními aktivitami,…. ). Klient už nyní 

dokázal sám zhodnotit své možnosti, příležitosti, případně rizika. Všechny 

možnosti analyzoval – využil svých přenositelných kompetencí z profesní 

kariéry.  

 

 

Zhruba po 2 měsících spolupráce finálně upravil a obohatil své osobní 

portfolio do velmi kvalitní podoby, sám s ním byl velmi spokojen, přijal fakt, že 

pokud se chce zpět vrátit oblasti finančních trhů není možné případné 

zaměstnavatele v informacích o sobě na počátku ohromovat velmi osobním 

tématem péče o své děti. Přijal fakt, že pokud tak bude činit je to s vědomím, 

že bude dlouhodobě neúspěšný. V komunikaci jsme opakovaně se dostávali 

k premise, že zaměstnavatel, který nabízí specifickou pozici na vrcholné 

manažerské pozici není povinen vnímat budoucího pracovníka přes jeho 



 

subjektivní rodinnou situaci. Jedná se o vysoce náročnou práci, kdy 

zaměstnavatel od kandidáta očekává plné pracovní nasazení, mnoho hodin 

mimo domov, připravenost reagovat na klientovy potřeby v podstatě kdykoli a 

za to je také práce hodnocena nadstandardně finančně i určitou profesní 

prestiží. Klient se ve své rozvaze vrátil na počátky své kariéry a uznal, že jako 

svobodný a bezdětný by u výběrového řízení na takovou pozici ani jiné 

požadavky nečekal, vlastně nechápe, jak si mohl myslet, že by mu někdo 

v branži dělal nějaké ústupky. V tomto období jsme začali také intenzivněji 

mapovat jeho možnosti networkingu a získávání kontaktů v branži. Rešerše 

kontaktů nám pomohla přehledně identifikovat všechny možnosti na koho se 

může obrátit s požadavkem na zprostředkování nové pracovní příležitosti. 

Klient velmi rychle dokázal naplnit své seznamy kontaktů a roztřídit je na: 

• Aktivní kontakty 

• Pasivní kontakty 

• Vlastní kontakty 

• Zprostředkované kontakty  

Klient přesně definoval především své postoje k jednotlivým uvažovaným 

osobám a ochotu se s nimi opětovně propojit. Důvody proč ANO/NE si pečlivě 

zapisoval a opakovaně se k nim dle sdělení vracet a přehodnocoval je. 

Všechny skupiny jsme pečlivě prošli, sdíleli informace, jaké důvody ho vedou 

k tomu, že se obává je oslovit, jak dlouho si říká, že některé nemůže vůbec 

použít. Klient aktivně pracoval na důvodech proč někoho oslovit a někoho ne. 

Např. proč má mnoho důvodů nepřijmout k oslovení několik nabídek od své  

manželky. Přerámováním situace  si  Klient uvědomil, že je to z její strany jen 

snaha a šance jak pomoci. Vznikl tak velmi životaschopný přehled institucí a 

jednotlivců, které Klient začal  oslovovat a zasílal jim své nové osobní portfolio.  

Vzhledem k zamýšlené pracovní pozici  správce finančních portfolií firem a 

jednotlivců jsme se také dostali k otázce  oslovení profesionálního head 

huntera, který by pro Klienta cíleně pracovní nabídky vyhledával.  Klient 



 

takové  osoby sám neznal, nicméně díky založení svého profilu na LinkedIn 

se brzo na takové odborníky mohl obrátit v rámci komunikace na sociální síti.  

Klienta jsem postupně naučila jak efektivně, v souladu s nejnovějšími trendy 

tvorby osobního portfolia sám sebe prezentovat na úrovni, která odpovídá 

hledanému pracovnímu uplatnění. Klient si například velmi brzo založil profil 

na  profesní sociální síti. Získal ode mne  také podporu pro zainteresování 

dalších odborníků pro plánování kariéry a získání očekávané pracovní pozice 

(oslovení headhuntera). 

Pomohla jsem mu uvědomit si jaké má možnosti směřování své kariéry, dále 

že konečné rozhodnutí závisí pouze na něm a na tom jak zhodnotí své 

budoucí zapojení do péče o děti. Klientovi jsem pomohla efektivně 

nasměrovat činnosti, kterými by se měl pro návrat do oblasti svého původního 

působení zabývat a naučila zhodnotit možnosti a míru kontaktů, které je 

vhodné oslovit. Pomocí koučovacích otázek byl Klient v závěru poradenství 

efektivně schopen prezentovat sebe sama jako odborníka na tvorbu 

finančních portfolií firem, protože o tuto pozici se reálně ucházel. Své 

kompetence, které získal jako otec  plně pečující o své děti, přestal stavět do 

popředí, naučil se jich vážit jiným způsobem a plánuje je využít později a 

účelněji (v komunitě svého bydliště dal dohromady další rodiče a plánují 

vytvořit centrum volného času pro děti – sám přispěje tím , že sestaví finanční 

rozvahu projektu a pravděpodobně bude i pomáhat zcela malým dětem 

s počátky výuky golfu….) 

Klient získal v průběhu poradenství  výrazně zaktualizoval a  profesionálně 

upravil dokumenty svého osobního portfolia. Neúspěchy, které provázely jeho 

aktivitu před úpravou dokumentů, tak rychleji odezněly, Klient získal díky tomu 

více sebevědomí a energii k vlastnímu oslovování budoucích možných 

zaměstnavatelů. Aktivovaly se jeho schopnosti soustředit se výraznější 

networking při hledání nového pracovního uplatnění. Nyní již efektivněji 

dokáže analyzovat své přenositelné kompetence a  dokáže se rychleji 

rozhodnout. Klient v průběhu poradenství započal proces k rozhodnutí  o 

důležité součásti jeho života. Zjistil, že mu vyhovuje koučovací přístup, mu 



 

otvírá možnosti přemýšlet efektivně o blízké budoucnosti, kdy bude muset 

propojit současnou péči o děti s podmínkami nově získané pracovní pozice.  

Pro jeho další rozvoj mu byl doporučen profesionální kouč. Kontakt ještě 

v průběhu poradenství navázal a obě aktivity se vhodně doplňovaly.  

V závěru poradenství byl Klient osloven dvěma head huntery, se kterými se 

setkal. S jedním z těchto profesionálů došlo k profesnímu i osobnímu 

naladění. Tento člověk pro něho nyní hledá vhodné pracovní nabídky 

odpovídající jeho kvalifikaci a cílům, které chce při získání  pracovní pozice 

naplnit.  

 

8.2.	Případová	studie	č.	2	
 
Klientka patří do cílové skupiny rodiče s dětmi, do projektu nastoupila v září 

2019.  

Klientka věk 48 let, vystudovala střední ekonomickou školu, rozvedená, má 

dvě děti, starší syn je již dospělý – studuje VŠ, mladší syn studuje víceleté 

gymnázium – bilingvního typu.  Klientka pracovala vždy jako účetní, 

ekonomka nebo administrativní pracovnice , nyní již od roku 2009 podniká 

v oboru jako finanční poradce, účetní a ekonom. Ovládá velmi dobře německý 

jazyk – především díky svému  původnímu zaměstnání u rakouské firmy a 

poměrně značnému podnikatelskému portfoliu zákazníků z německy 

hovořících zemí, dále velmi dobře hovoří anglicky a nedávné době se začala 

věnovat studiu italského jazyka. Celkově jazyka jsou její velmi aktivní náplní 

pracovního a volného času. 

Klientka vstoupila do poradenství v období kdy generačně bilancuje svou 

současnou životní etapu. Je vysoce motivovaná ke změně, zejména 

v pracovní kariéře, kde by ráda dala v části své kariéry přednost aktivitám, 

které by ji nejen živily, ale také osobnostně více naplňovaly. 

Její zcela původní zakázka pro poradenství a koučink byla:  



 

„Změnit část pracovních aktivit , tak abych měla více rozličné pracovní aktivity. 

Tak aby se více blížily k mým volnočasovým činnostem, aby mě více 

uspokojovaly a pokud přinesou i částečný odpovídající výdělek finanční, tak to 

bude velmi dobrý bonus. Chci část svých pracovních aktivit trávit více v přímé 

osobní komunikaci s lidmi, má současná práce mě jíž do jisté míry vyčerpává, 

jsem sice také v denním kontaktu s lidmi, ale převážně řeším jejich opožděné 

dodání podkladů pro výpočty ekonomických dat, a to mne velice vyčerpává. 

Nedodržování termínů, předem stanovených, ze strany mých klientů mne 

velmi zdržuje a moji práce pak následně deklasuje na vyčerpávají maraton ve 

stíhání termínů závazných pro mne jako účetního. Dlouhodobě mě pak tato 

práce velmi energeticky vysává.“ 

„Chci udělat zásadní životní změnu ve své pracovním tempu a nastavení 

svých pracovních aktivit“ Jsem ochotná snížit část svých dosavadních  

pracovních aktivit vůči nově identifikovanému oboru a pracovním možnostem. 

Neuzavírám se možnosti pracovat částečně jako zaměstnanec, nebo rozšířím 

své podnikatelské portfolio o další druh činnosti.“ 

V počátku naši poradenských setkání jsem se s klientkou soustředila na 

zjištění míry motivační složky, která by měla vést k požadované změně formy 

jejího pracovního uplatnění. S klientkou jsem pracovala na identifikaci jejích 

silných a slabých stránek, některé si ona sama silně uvědomovala, některé 

neměla tak jednoznačně zvnitřněné.  Pracovaly  jsme s technikou karet 

SVĚTEM HODNOT, klientka si postupně uvědomovala jaké hodnoty pro ni 

dosavadní práce má, kterých se nehodlá vzdát, a ráda by si je udržela i pro 

oblast nových pracovních příležitostí. Výraznou část práce s touto technikou 

jsme věnovaly tomu, kterých hodnot je naopak ochotna se vzdát pro rozvoj 

jiných pracovních aktivit, tak aby klientka nepopřela sebe samu a její práce 

neměla ve výsledku nižší úroveň než je pro klientku přijatelné. Výrazně jsme 

mapovaly klientčinu motivaci ke změně a jakým způsobem  v jakém časovém 

horizontu je ochotná takovou změnu realizovat. V počátku vykazovala vysoké 

procento ochoty pro změnu, postupně však „ selhávala“ v mínění o sobě 

samé.  Postupně vykazovala rezistenci vůči již nastaveným pravidlům a 



 

podmínkám. Vysokým negativem pro  ni samu bylo zdánlivě nedostatečné 

vzdělání – pouze středoškolské, které jí neumožňuje pracovat v oblasti 

ekonomických služeb na vyšších postech. Zde se klientka často přibližovala a 

defacto popírala původní zakázku poradenství, že má jít cílově o změnu části 

její kariéry. Stoicky se snažila udržovat stejný pracovní a časový rytmus na 

jaký byla zvyklá a který jí tolik, dle jejích slov, vyčerpával. V poradenství jsem 

často volily koučovací aktivity a zcela na klienta orientovaný přístup, tak 

abych klientce poskytla bezpečné prostředí pro rozvinutí jejího myšlení 

směrem k pozitivním aktivitám. Postupem času jsme se dostaly k tzv. revizi 

zakázky: 

„Nejsem nyní za stávající finanční situace a nákladech, které musím měsíčně 

pro chod rodiny vydělat schopna část svého pracovního času vyčlenit pro 

nové pracovní aktivity s nejistým výdělkem. Chci nyní identifikovat nové 

možnosti rozšíření svých osobních, volnočasových aktivit, tak abych třeba 

v blízké budoucnosti, až budu více finančně stabilizovaná mohla ten nejistý 

krok snáze udělat. Také vím, že chci nyní získat více praktických informací jak 

se pohybovat na současném trhu práce, tyto informace nyní nemá, nebo je 

mám zastaralé, protože dlouhou dobu podnikám a zajímám se jen o tuto 

oblast činnosti.“ 

V rámci tvrdého poradenství jsme  soustředily na zpracování dokumentů 

jejího osobního portfolia, tak aby jej klientka měla připravené pro případné 

výběrové řízení nebo  podnikatelskou nabídku. Sama o sobě hovořila tak, že 

je v tomto směru velmi zanedbaná, paradoxně vůči svým pracovním aktivitám, 

kdy sama pro klienty velmi často připravuje takové dokumenty právě pro 

doplnění jejich podnikatelských portfolií. Pracovaly jsme pomocí analýza 

SWOT, která opět klientce otevřela další obzor o jejích silných a slabých 

stránkách, vedla  jsme klientku k posílení povědomí o výrazných kladech své 

osobnosti, které se  promítají do jejího pracovního života.  

Klientce jsem nabídla odborný doprovod na veletrh pracovních příležitostí, 

který ona sama nikdy v minulosti nenavštívila. Byla velice překvapena, kolik 

nových informací a kontaktů z takové akce získala. Jejím cílem nebylo získání 



 

konkrétní pracovní pozice, ale právě rozšíření poznatků o rozsahu trhu práce 

a vzdělávání. Klientce jsem také  osobně prospěla možností získat  pro ni 

kontakty na agentury a firmy, které v rámci veletrhu představovaly své aktivity 

v části veletrhu uřečené pro odborníky z řad HR, tzv. HR Days. Zde s opravdu 

podařilo předáním klientku nasměřovat do kontaktu s firmou, která se 

zaměřuje na outdoorové aktivity v zahraniční a ráda by ve svém byznysu 

uvítala nové tváře, které mají zájem o  propojení sportovních outdoorových 

činností, jazyků a cestování. Takové propojení bylo pro moji klientku velmi 

příznivé.  

Potřebu dalšího vzdělávání u klientky jsme v předchozích poradenských a 

koučovacích aktivitách zaznamenaly jako velmi intenzivní. Klientka by se ráda 

věnovala naplno jazykové přípravě, především pak aktivnímu používání 

angličtiny (kterou vnímá u sebe jako méně používanou na rozdíl od denně 

využívané němčiny) a dále pak nově by ráda začala naplno s výukou 

italského jazyka, který ji velmi láká vzhledem k tomu, že oblast Itálie a 

působení v ní je jejím snem, který by ráda   do budoucna rozvíjela.  Dosud 

sem jezdí výrazně sportovat (zimní i letní dovolené) a ráda by tak při svých 

pobytech hovořila jazykem této země. Ze všech těchto úvah a průběžných 

výstupů poradenství si klientka sama postupně dokázala realizovat novou 

realitu pro možné další postupy v rámci změny části kariéry. Postupně si 

modelovala různé volnočasové možnosti a  postupem času si je dokázala 

představit i  jako budou pracovní příležitosti. V rámci této práce si pak 

nepevnou uvědomila, že původní záměr, kdy zvažovala možnosti zaměstnání 

v rámci částečného pracovního úvazku si nakonec nedokáže představit. 

Ochota se podřídit např. opětovně požadované pravidelné docházce do místa 

zaměstnavatele se jevila jako nemožná, klientka již není ochotna svůj denní 

režim tomuto podřizovat. Uvědomila si, že má v sobě již  tak kvalitně 

nastavenu vnitřní hierarchii času. Jako OSVČ dokáže pracovat  bez dohledu 

případného nadřízeného, má vybádané vysoké standarty pracovních návyků 

a nechce na tom nic do budoucna měnit. 



 

Postupně se dále zpřesňovala  zakázka na možnosti získání a propojení na 

další možné kontakty, které by klientku nasměrovaly  do  oblastí, kterým by se 

ráda v budoucnosti profesně věnovala. Nejprve jsme dokonale za pomocí 

techniky myšlenkové mapy zanalyzovaly klientčiny dosavadní kontakty a tyto 

jsme rozčlenily na  

• Aktivní kontakty 

• Pasivní kontakty 

• Zprostředkované kontakty  

a dále jsme analyzovaly  možné zdroje kontaktů nových. 

Klientka  velmi přesně definovala své postoje k jednotlivým uvažovaným 

osobám a ochotu se s nimi opětovně propojit. Všechny podskupiny jsme 

důkladně probraly, sdíleli si navzájem  informace. Klientka identifikovala 

důvody, které ji vedou k tomu některé zdroje nevyužít a naopak zařadit zdroje 

zcela nové i s rizikem, že nebudou možná realizovatelné. Zde si více než kdy 

jindy klientka uvědomila, že je pro ni do budoucna ve všech oblastech života  

nesmírně důležité získávat zcela nové zdroje, které by mohly požadovaným 

směrem posunout její pracovní i volnočasové vytížení. Je vstřícně otevřena 



 

pro přijímání nových informací, dovedností, zdrojů, kontakty protože to 

odpovídá pro ni tolik potřebnému posunu dopředu.  Za významný počin 

považovala možnost založení si profilu na profesní sociální síti LinkedIn, která 

by jí mohla přinést právě značný zdroj nových informací a kontaktů. Obecně 

je klientka uživatelkou dvou sociálních sítí, ale možnost  profesně 

specializované ji velmi zaujala. Profil prostupně založila a obohacovala, z této 

aktivity vznikl očekávaný zdroj kontaktů, které oproti jiným soc. sítím považuje 

za seriózní nabídky, které jí k pracovnímu a podnikatelskému rozvoji mohou  

cíleně pomoci. Doposud používané soc. sítě nyní považuje spíše jako zdroj  

pro  volnočasový rozvoj – je  např. členkou skupiny, která se  zabývá 

provozováním jógy.  

 

V rámci těchto prací vznikala i potřeba řešit do budoucna možnosti 

dovzdělávání v rámci řízení projektových činností.  Klientka se v minulosti  

částečně takovým pracovní úkolům věnovala, zajímala se možnosti dotačních 

titulů, možnosti efektivního řízení projektových aktivit apod. V této souvislosti 

vznikl další požadavek  na zprostředkování informací kde a za jakých 

podmínek je možné se pro takové pracovní či podnikatelské činnosti odborně 

vzdělat. Připravila jsem klientce rešerši možných vzdělávacích aktivit – 

komerční nabídku a možnosti rekvalifikačních vzdělávacích kurzů, firem 

zabývajíc řešením na míru zákazníkovi v oblasti  dotačních titulů. Klientka si 

pečlivě všechny nabídky prošla, zanalyzovala si je a propojila se svými 

záměry a cíli do budoucna.  

V rámci všech uvedených aktivit, přístupu vedení poradenství, koučovacích 

technik a zdrojů všech informací vzniklo i pro klientku zajímavé propojení 

současného pracovního portfolia a nově nalezené cesty a zdrojů jak tento 

prostor do budoucna výrazně obohatit, propojit a aktivovat,  tak aby klientce 

výsledný efekt přinesl tolik očekávanou změnu v části  jejich pracovních aktivit 

a propojil volnočasové činnosti tak, aby postupně klientce  přinášely i finanční 

zdroje.  Klientka, po uvědomění si svých možností a způsobu jak plynutí své 

životní etapy drží pevně v rukou, výrazně kladně reagovala na stav, kdy 



 

nadále přetrvává převaha finančních zdrojů z podnikatelských aktivit oblasti 

zpracování účetnictví. Podmínky, kdy  ochota  v dodávání podkladů klientů 

jejich služeb se výrazně nemění, ji však již tolik nezúzkostňují jako v počátku 

našich setkávání. Má již nyní zdroje díky kterým má  zcela novou platformu 

kontaktů, řeší nové výzvy a rozšiřuje svůj komunikační potenciál i mimo své 

dosavadní podnikatelské prostředí.  Více se soustředí na kompetence, které 

si v průběhu setkávání identifikovala a ty se pak snaží (dle svých slov 

úspěšně) přenášet i do dalších oblastí svého života. Je velmi spokojená, že 

mohla v rámci Centra takovou  profesionální aktivitu využít a díky tomu si 

ujasnila  své  pracovní i životní priority.  

 

8.3 	Případová	studie	č.	3	
 

Klientce je 39 let, je zaměstnaná a  pečuje o 3 děti, vystudovala vysokou 

školu, žije v obci na kraji Prahy. 

Klientka se vstupem do projektu komunitního centra, kromě jiných aktivit, 

využila záhy po svém vstupu služeb kariérního poradce pro pravidelné 

konzultace. Tématem setkání a později zpracováním klientčiny zakázky byla 

změna dosavadní kariéry. Poradenství začalo v době, kdy byla zaměstnaná v 

mezinárodní telekomunikační společnosti. V práci nebyla spokojená, 

nevyhovoval jí kolektiv a práce neodpovídala jejím profesním zkušenostem. 

Vybrala si ji, protože ji umožňovala pracovat na částečný úvazek, což bylo v 

její životní situaci důležité (nejmladší dceři jsou 4 roky a manžel má hodně 

náročnou práci). Také jí vyhovovalo mezinárodní prostředí a možnost využít 

angličtinu. Již dříve pracovala v korporátu, odkud odešla po reorganizaci a 

kvůli pocitu vyhoření. Klientka mne oslovila po doporučení pracovníků Centra 

a poté co si prohlédla můj profil na webu společnosti a profesní profil na 

LinkedIn. 

V úvodním kontaktu mi klientka podrobně popsala svoji situaci a společně 

jsme zkonzultovaly průběh naší budoucí spolupráce. Před prvním setkáním 

jsem klientku požádala, aby se zamyslela nad tím: 



 

·         co potřebuje k tomu, aby byla spokojená ve svém životě, 

·         co potřebuje, aby byla spokojená v práci 

Klientka mi tyto informace poslala ještě před schůzkou. Informace o profesní 

dráze klientky jsem i já získala z jejího profilu na LinkedIn. Vzájemně jsme se 

přes profily propojily. 

Při našem prvním setkání mi klientka ve stručnosti zopakovala svoji situaci. 

Mimo jiné jsem se dozvěděla z jejího vyprávění, že z předposlední pracovní 

pozice byla nucena odejít poté, co jí byl diagnostikován syndrom vyhoření a z 

tohoto důvodu byla téměř celý jeden rok v pracovní neschopnosti. Na toto 

období nevzpomíná ráda, nyní již o něm dokáže sice hovořit, ale více se k 

němu již nechce vracet. Přání klientky bylo samozřejmě respektováno. V této 

části setkávání byl často využit koučovací přístup. 

Společně jsme pomocí techniky koláče spokojenosti vytvořily dva výstupy. V 

rámci osobního setkání se klientka se technikou seznámila, velmi jí zaujala 

pro přehlednost a grafické zpracování, které jí poskytlo prostor pro určitou 

dávku relaxace. Na základě zvládnutí této techniky sama pak velmi ochotně 

zpracovala v rámci domácí přípravy další části. Jednotlivé hodnoty řadila 

podle důležitosti a také jednotlivé dílky „koláče“ vybarvila podle toho, jaká 

úroveň v jednotlivé oblasti pro ni byla odpovídající. 

Ukázalo se, že v životě na prvních místech stojí rodina, zdraví, přátelé, širší 

rodina a práce. Nejnižší úroveň spokojenosti klientka cítila v oblasti práce a o 

něco nižší pak ještě v oblasti pomoci druhým. V oblasti práce byly pro klientku 

důležité zejména flexibilní pracovní doba (ideálně zkrácený úvazek), práce v 

blízkosti jejího bydliště, smysluplná práce, která odpovídá zkušenostem. V 

oblasti práce klientce chybělo uznání, milí kolegové, pocit, že je práce 

smysluplná a to, že odpovídá jejím zkušenostem. Na druhou stranu si 

uvědomila, že je práce velmi dobře finančně ohodnocena, může zde využívat 

angličtinu a také ji může sladit  péčí o rodinu. Při prvním setkání jsme 

věnovaly životní a profesní linii. Využily jsme techniku životní osy. Klientka po 

zadání instrukce nakreslila časovou osu, popisovala jednotlivé životní a 

pracovní etapy, specifikovala životní i pracovní mezníky. Dominovalo studium 



 

na vysoké škole, první zaměstnání, pak její nejdelší pracovní zkušenost a její 

poslední zaměstnání. Vedly jsme rozhovor o jejích očekáváních, co se kde 

naučila, co jí nejvíce bavilo, co jí naopak nevyhovovalo. V jakém prostředí se 

jí dobře pracovalo a kde naopak ne. 

Klientka si během vyprávění sama uvědomovala, že její poslední 

„skvělá“ práce byla velmi náročná a v konečném důsledku vedla k jejímu 

vyhoření. Vrátily jsme se do současnosti a položila jsem klientce otázku, jak 

by mohla řešit situaci v současném zaměstnání, tak aby ve výsledku převážila 

pozitiva a ona např. nakonec svou současnou práci opouštět nemusela. 

Sama přišla s návrhem, že by si mohla promluvit se svým nadřízeným/příp. 

jeho nadřízeným o náplni své práce, příp. možnostech práce v jiném oddělení 

této společnosti na pozici, která by lépe odpovídala jejímu vzdělání, potřebám 

a zkušenostem.  

Při další setkání jsem klientku požádala, aby si vedla deník pracovních 

činností, kde by si zapisovala, jak ji která činnost baví a jak ji dodává nebo 

naopak ubírá energii. Tato činnosti jí velmi vyhovovala, jak sama říkala 

pomohlo jí to utřídit si myšlenky a tzv. si odškrtávat negativa, která chce ze 

svého života postupem času odstranit. 

Ještě před tímto setkáním mne klientka telefonicky informovala, že se 

rozhodla podat v práci výpověď. Při plánované schůzce s nadřízeným dostala 

nabídku zajímavější práce, která by však byla mnohem časově náročnější a 

méně flexibilní než stávající práce. Ve stejné době její manžel zjistil, že v 

rámci své práce bude muset více cestovat, tedy péče o rodinu a děti bude 

zase o něco více na ní. 

Klientka byla velmi aktivní. Rozpovídala se ještě o brigádách, které dělala 

ještě před první pracovní zkušeností (oblast kultury a vzdělávání). Dále začala 

zjišťovat informace o možnostech rekvalifikace a vypsala si několik možných 

pracovních pozic, některé  si identifikovala samostatně na základě našich 

předchozích konzultací, většinu si však ujasnila  po rozhovorech s přáteli a 

známými. Na začátku setkání shrnula svoji současnou situaci. V současné 

práci se poté, co odmítla navrhovanou nabídku, vztahy ještě zhoršily. Její 



 

situace byla začala být opětovně neúnosná a vyžadovala radikální řešení. S 

klientkou jsem prošla její návrhy pracovních pozic a zeptala jsem se jí, které 

oblasti navrhla ona sama, a které někdo jiný. Také jsem jí ukázala klíčová 

slova, která se nejčastěji opakovala v jejím životním příběhu. 

Další aktivita byla zaměřená na činnosti z pracovního i osobního života. 

Klientku baví organizování, komunikace, tvoření, setkávání s lidmi, učení, 

vyjednávání. Velmi živě se zajímá o kulturu a umění. 

Následně jsem ji požádala, aby si představila, že se spolu sejdeme v kavárně 

za 3 roky a ona mi bude vyprávět o své aktuální situaci a také mi bude 

ukazovat fotografie ze své současné práce. Měla si představit, že se jí podaří 

vyřešit situaci podle svých ideálních představ a najít vysněnou práci. Popsala 

svoji práci jako kurátorky v prestižní galerii, kde organizuje výstavy známých 

malířů. Velmi barvitě a s nadšením vylíčila, co dělá, s kým a kde pracuje. Poté 

jsme se věnovali krokům, které by musela udělat, aby se k této verzi své 

budoucnosti dopracovala. Sama navrhla, že se podívá na pracovní nabídky a 

zkusí mezi svými známými najít někoho, kdo se v tomto oboru pohybuje, aby 

ji případně propojil s těmi správným zdroji kontaktů potřebných k získání 

takového místa. Následně jsme hovořily o rizicích a možných překážkách této 

varianty, mezi kterými dominovala potřebná kvalifikace (vzdělání a praxe) a 

také možné velké časové nároky a nutnost cestovat. Zeptala jsem se klientky, 

jestli ji napadá nějaká alternativní varianta, která by naplňovala její potřeby a 

očekávání, a přitom byla snáze dosažitelná. Uvědomila, že by se mohla spojit 

s komunitním kulturním centrem, které v městské části organizuje výstavy, 

koncerty a nejrůznější společensko-kulturní akce. 

Klientce jsem v průběhu poradenství navrhla, že by mohla situaci začít řešit 

tam, kde tráví převážnou část svého času s rodinou. Také jsme se společně 

začaly dívat na její činnosti mimo práci a v komunitě, kde by ji dříve 

nenapadlo hledat možnost uplatnění. K představě „vysněné práce“ (kromě 

práce v galerii, přišla ještě varianta organizátorka koncertů) jsem navrhla práci 

lektorky, protože klientka několikrát v průběhu spolupráce s nadšením 

hovořila o tom, jak ji bavilo předávání zkušeností, provázení a práce s lidmi. 



 

Společně jsme vypracovaly myšlenkovou mapu pro práci lektora, která 

obsahovala místa, kde by mohla učit, cílové skupinky i témata, na které by se 

ráda zaměřila.  Podala jsem ji informace o tom, kde může hledat možnosti 

spolupráce a jaké jsou obvyklé formy spolupráce s lektory. 

Klientka se naučila lépe pracovat se svými prioritami a hodnotami. Uvědomila 

si, co je pro ni důležité a co ne. Díky pracovnímu deníku začala přemýšlet o 

tom, které činnosti v práci i mimo práci ji baví a proč a také jestli ji dodává 

nebo ubírá energii. Vytvořila si seznam toho, co už v pracovním a osobním 

životě nechce opakovat. Začala se více ptát sama sebe než ostatních, pustila 

ke slovu svoji fantazii, ale také se naučila, jak pak vysněnou variantu zasadit 

do reálných podmínek a dále s ní pracovat. Díky tomu, že jsme společně 

„shrnuly“ její hodnoty, očekávání, možnosti, představy a zkušenosti, získala 

nástroj, díky kterému lépe hodnotila jednotlivé pracovní nabídky a příležitosti, 

se kterými se setkávala. 

Klientka odešla s přehlednými mapami (moje práce, práce lektora), 

zpracovanými koly spokojenosti a stručným shrnutím naši spolupráce (včetně 

příběhů). Sama uvedla, že se k tomu několikrát vrátila a pomohlo jí to při 

dalším rozhodování. 

Oslovila a začala spolupracovat s místním komunitním kulturním centrem na 

pořádání akcí, nejdříve jako dobrovolník, později jako placená 

zaměstnankyně na částečný úvazek. Zúčastnila se výběrového řízení do 

jedné neziskové organizace na pozici v oblasti interní komunikace, tu ale 

vyhodnotila jako příliš časově náročnou a nabídku spolupráce tedy nepřijala. 

Vzhledem k výši svého současného úvazku, zjišťuje možnosti externí 

spolupráce jako lektorka v několika vzdělávacích agenturách a vysokých 

školách, tak aby v případě získání spolupráce mohla sama lépe přizpůsobit 

práci svým časovým možnostem. 

Klientka sama zhodnotila, že v průběhu se v průběhu poradenských setkávání 

výrazně zaměřila sama na sebe, dokáže se i přes zvýšené nároky na péči o 

děti, která ji převážně zaměstnává, soustředit více na „svá“ témata. Lépe si 

nyní analyzuje zdroje, které formují její pracovní a osobní život, lépe nyní 



 

slaďuje práci s potřebami své rodiny a to bez větší psychické zátěže a stresu. 

Život si i přes náročnost péče o rodinu opětovně užívá, sama hodnotí přínos 

poradenství jako stěžejní v její plánované kariérové změně. Velkou část 

vytýčeného cíle dle svého hodnocení již dosáhla. 

 

8.4.	Případová	studie	č.	4	
 
Klientka patří do cílové skupiny rodiče s dětmi, do projektu nastoupila v srpnu 

2019. 

Klientce je 46 let, má 4 děti ve věku 15, 14, 12 a  6 let, dlouhodobě pečuje o 

handicapovaného syna (14 let) a do poradenství přišla s potřebou získat, 

alespoň částečné pracovní uplatnění, které by jí přineslo jak  změnu v životě, 

ale také část nezávislých finančních prostředků. Klientka je také dlouhodobě 

nezaměstnaná, prakticky nikdy po absolutoriu střední školy zemědělského 

zaměření v oboru ani mimo něj trvale nepracovala. Nedisponuje prakticky 

žádnou uznatelnou praxí. Vykonávala pouze občasné sezónní brigády 

v zemědělství při sběru ovoce a občasné úklidové práce, svou kvalifikaci 

nikdy pracovně nevyužila. Na počátku poradenství neměla ani představu zda 

a jakou práci v oboru by mohla vykonávat, absence znalostí i trhu práce ji 

velmi limitovala. Výrazně se projevovala charakteristika osobnosti, která 

zajištuje péči o své široké rodinné okolí a nereflektuje svou sociální 

izolovanost. Přesto, že ji péče o rodinu a vše s ní spojené, jak sama klientka 

sděluje baví a naplňuje. Má velmi pěkné manželství, manžel podniká – nemá 

žádnou pevně stanovenou pracovní dobu, a tak nějak přirozeně vyplynulo, že 

veškerá péče o děti a domácnost bude na klientce. Vnímá to jako přirozenou 

dělbu práce mezi manželi, ale přeci jen a jak děti rostou vnímá jemný tlak 

svého okolí, že by měla myslet na dobu, kdy děti zcela odrostou a nebude 

potřeba její maximální péče. 

V poradenství jsme poměrně dlouhou dobu pracovaly na identifikaci 

klientčiných kompetencí, především těch, které získala péčí o děti a řízením 



 

celého chodu rodiny. Klientka velmi opatrně reflektovala, že domácí péče jí 

může přinést nějaké pozitivní přenositelné kompetence i do případného 

budoucího pracovního života. Postupně jsme odhalovaly všechny její aktivity, 

které se děly mimo rodinu a ona je původně ani na chvíli nevnímala jako 

pracovní příležitosti. Použitím myšlenkových map a poradenských karet se 

ukázalo, že její činnosti mimo rodinu (a přece s a pro rodinou) jsou značné. 

Klientka se značně angažovala v okolním mateřském centru, kam se nejdříve 

zapojila se všemi dětmi jako účastnice. Sdělovala, že zapojení hodně 

pomohlo, všechny její děti si tam našli kamarády a především handicapovaný 

syn se velmi rychle zapojil do aktivit a velmi to prospělo jeho socializaci. Okolí 

pak syna začalo lépe přijímat a to klientce a celé rodině přineslo značnou 

úlevu. Postupně se klientka zapojila do organizovaní bohatého programu 

tohoto mateřského centra – pomáhá sestavovat program klubu, organizuje 

setkání, pracovní dílny, jarmark. Jako dobrovolnice pomáhá také 

v náboženském sdružení, baví jí historie, duchovno, kultura a intenzivní 

kontakt s lidmi. 

Klientce byla průběžně poskytována podpora ve smyslu zhodnocení a 

uvědomění si jejího širokého spektra pravidelných aktivit a zájmů. V rámci 

těchto opakovaných hodnocení si pak sama klientka opakovaně uvědomovala, 

že rozsah jejích pracovních aktivit přesahuje běžný rámec. Klientka při 

organizování akcí pro mateřské centrum bezmála denně využívala své prací 

nabyté kompetence. Uvědomovala si, že její dobrovolnické aktivity zrcadlí 

vysokou míru pracovního nasazení, obětavost a zodpovědnost. Plánování a 

realizace všech besed, jarmarku, společenských akcí  vypovídá velmi mnoho 

o tom, že je velice organizačně schopná a disponuje výraznými 

komunikačními dovednostmi na úrovní výkonného koordinátora. Společně 

jsme došly k závěru, že na trhu práce bude mít co nabídnout s takovými 

kompetencemi. Na řadu přišla opět otázka jak by se cítila, kdyby dostala  

specifickou pracovní nabídku. Opět klientku ohrožoval pocit, že je na ni rodina 

závislá, a ona jen tak nemůže rozhodnout o své pracovní aktivitě, opakovaně 

sama zhodnotila, že si potřebuje řídit své případné pracovní aktivity sama, 



 

nemůže se „uvázat“ do klasické pracovní doby od – do, protože především 

péče o nemocného syna ji časově limituje. Nicméně i v tomto období 

přemýšlela nad tím, kterými kompetencemi opravdu nevládne a bude je 

v budoucnu potřebovat doplnit.  Na pořad dne přišla otázka, zda nezvolit 

v rámci registrace na úřadu práce některou z forem školení, například nějakou 

cílenou rekvalifikaci. Na klientce bylo také, aby si dokázala představit, že již 

pracuje (alespoň na částečný úvazek – např. jeden až dva dny v týdnu) a co 

nového jí tato zkušenost může přinést do života? Čím by mohla její život 

ozvláštnit, co by jí to přineslo pozitivního? V čem by jí to obohatilo? 

Jednoznačně klientka uvedla, že by po výrazně dlouhé době měla k dispozici 

své vlastní finance se kterými by mohla nakládat podle svého uvážení. Nyní 

má jen peníze od manžela, ten sice nevyžaduje, aby mu skládala účty, ale 

ona sama se v přemýšlení nad tím, kde a jak a je použije často přistihuje, že 

tuto otázku řeší. Připouští, že by se také mohla naučit něco nového, získávat 

nové informace a dovednosti a kontakty ji velmi uspokojuje. Má i zpětnou 

vazbu od lidí se kterými pracuje (např. při organizaci nějaké akce), že se jim 

s ní dobře spolupracuje. Má četné pozitivní reakce na svou povahu a myšlení, 

ráda se někam posouvá a  proto má dobrý pocit ze všech těchto aktivit i když 

zatím nehonorovaných. Předpokládá, že když bude nově pracovně aktivní 

stoupne jí také přirozeně sebevědomí. Uvědomuje si také, že i okolí by 

ocenilo, že se někam pozitivně posunula. Určitě by byla spokojenější, manžel 

dobře reaguje na její aktivity – má rád když se na akcích, které pořádá o ni 

lidé zajímají, dávají jí najevo ocenění, že toho pro život ve svém okolí tolik 

dělá.  

Klientka dále pokračovala ve screeningu svých domácích aktivit, dokázala 

brzo rozeznat co je skutečně nezbytné a co je již zažitý stereotyp. Především 

přehodnotila svou péči o děti, které vyrůstají a není třeba  o ně pečovat již tak 

intenzivně. Sami děti daly klientce zpětnou vazbu, že některé domácí práce již 

zastanou samy a péče se tak může více soustředit na nemocného syna, kde 

je  zabezpečení potřeb neustále nutné. Zde se našel prostor pro zhodnocení 

klientčina denního a týdenního časového harmonogramu a hledání prostoru 



 

pro větší zapojení starších dětí, pro možnost zapojení v rámci tzv. 

odlehčovací služby  poskytované pro handicapovaného syna, pro případnou 

pomoc rodičům a současně pro možnost částečného úvazku. Postupně jsme 

s klientkou provedly podrobnou revizi jejího časové harmonogramu denních 

prací. Nad každou položkou se důkladně zamýšlela  a vážila všechny pro a 

proti, zda by mohla  některé aktivity zcela nebo alespoň z části omezit. Kladla 

si otázku, které denní a týdenní úkolů může bez obav přenechat např. 

nejstarší 15ti leté dceři, tak aby ji nezdravě nezatížila. Čím může pověřit 12ti  

letého syna, aby úkoly nebyly nad jeho síly a neovlivnilo to jeho volný čas. Ke 

všem otázkám jsme využívaly postupně analýzy SWOT, pro přehlednost 

myšlenkové mapy. Klientka každý krok velmi pečlivě vážila s vědomím toho, 

že její rodina je složitý a dobře fungující mechanismus, který chce obohatit o 

své pracovní naplnění, ale rozhodně ho nechce ohrozit z hlediska funkčnosti 

a pěkných rodinných vztahů. Klientka často velmi emotivně komentovala 

přehled o tom co všechno je doma v jejích rukou, začala si uvědomovat, co 

všechno leží na jejích bedrech a také štěstí, že prozatím nemusela např. pro 

vlastní nemoc žádné aktivity utlumit. Zároveň si uvědomovala jak je její 

jednání do jisté míry rizikové, rodinná péče z 90 % závisí opravdu pouze na ni, 

v případě jejího onemocnění by opravdu mohla celá rodina zkolabovat.  

Postupně přišla klientka na velkou část úkolů o které se může podělit i 

s pracovně vytíženým manželem. např. pomoc starším rodičům zvládne o 

víkendu manžel, anebo např. již při cestě ze zaměstnání domů – sám jí to již 

nabízel, jen ona toho nevyužila.  Postupné dohody mezi manželi přinesly tolik 

potřebný čas  na možnost pracovního uplatnění. Manžel opravdu převzal část 

péče o své a klientčiny rodiče – vypomohl s nákupy cestou z práce, v obci kde 

příbuzenstvo žije zajistil  příležitostnou dobrovolnickou činnost s výpomocí při 

skladování dřeva a sečení zahrady. Začal také častěji vypomáhat s velkými 

rodinnými nákupy. Vše vzešlo z jeho vlastní aktivity a tak klientka v této části 

změn nepociťovala v počátku žádné obavy. Obavy vznikly při přenosu části 

pracovních úkolů na s nejstarší dceru a mladšího ze synů. Nicméně obavy 

byly časem rozptýleny, protože vše s dětmi probraly jako rodiče vše společně 



 

a děti  vzaly úkoly za své. Tím, že byla zátěž dobře rozptýlena a načasována, 

tak že nemuseli rodiče ani děti výrazněji omezit své dosavadní aktivity 

proběhla změna rodinného harmonogramu plynule a bez větších obtíží. 

Nejtěžší  pro klientku byla změna se ztotožněním se s tím, že 

handicapovaného syna dvakrát týdně  zabezpečí odlehčovací služba ve 

formě  centra pro děti se specifickými potřebami. Rodina klientky nechala 

změny plynout cca 5 měsíců, rodiče pravidelně se staršími dětmi 

komunikovali o změnách a o tom co jim to přináší a bere. Každý měl šanci 

vyjádřit svůj názor a poté všichni přijali nějaké řešení.  Situace se postupem 

času ustálila a klientka zmapovala, že získala čas pro pravidelné pracovní 

činnosti v rozsahu cca 2 týdně po 6 hodinách.  

Nově jsme se s klientkou mohly pustit do plánování pracovního uplatnění, 

které by klientce vyhovovalo nejen časově, ale dále by jí rozvíjelo 

v očekávané rovině osobního uplatnění. Bylo třeba také vydefinovat, zda 

klientka bude pracovat jako zaměstnanec nebo jako OSVČ. K této časově 

náročné poradenské práci jsme opět využily myšlenkovou mapu, tak aby se 

klientka mohla přehledně vracet k cestě, která měla vést k vytouženému cíli – 

tj. získání vysněné práce. Klientku práce nad touto myšlenkovou mapu 

nesmírně bavila, využila mazací 

pero k tomu, aby mohla údaje 

v mapě překreslovat. Vše 

důkladně několikrát promýšlela, 

svého „ nového volné času“ na 

práci si nesmírně vážila a chtěla 

s ním naložit co nejvíce 

efektivně a přitom kreativně. 

Časově jsme práci s mapou 

nijak neohraničovaly, klientce 

byl poskytnut dostatečný 

prostor pro tvoření. Jedinou 

hranicí pro mi samotnou bylo to že má k dispozici časový pracovní 



 

harmonogram dvakrát 6 hodin týdně a ty chtěla pracovně naplno využít. 

Pracovalo se jí dobře, našlo se poměrně dost věcí, které takto popsané a 

ztvárněné jí velmi překvapily.  

Její nová práce obsahovala následující atributy:     

 pružná pracovní doba nebo práce z domu 
 dojíždění je možné auto má a ráda řídí 
 podnikání nyní nepřipadá v úvahu 
 práce s lidmi, možná nějaká sociální činnost 

 

S klientkou na dalších setkání jsme postupně záměry převáděly do reality, 

naučila se pohybovat v rámci informací o trhu práce v ČR, především pak 

v lokalitě svého působení. Využila  pro ni některé  nové nástroje pro 

vyhledávání pracovních míst, např. aplikace Práce za rohem, nebo aplikaci 

zaměřující se přiblížení zájemců z řad rodičů pečujících o děti a 

zaměstnavatelů nabízejících pružná pracovní místa se sníženým úvazkem. 

Klientka našla napoprvé nabídky na dvě pracovní místa  jako pečovatelka a 

pracovník komunitního centra. 
Pro místo pečovatelky jí chyběla prozatím kvalifikace a také byla požadována 

asistence ve večerních hodinách, což nemohla dát k dispozici a druhé místo 

již bylo obsazeno. Nicméně vyzkoušela si pracovní pohovory a měla z nich 

dobrý pocit. V rámci širší komunity jí o něco později bylo nabídnuto pracovní 

místo asistentské místo v kulturním centru. Rozsahem práce klientce velmi 

vyhovovalo, jednalo se o údržbu kulturních památek, což byla převážně práce 

manuální a také o částečnou administrativu, kterou klientka může realizovat 

z domova. 

Klientka uskutečnila pracovní pohovor, byla velmi dobře připravena, dokonce 

použila své myšlenkové mapy jako prezentaci před  budoucím 

zaměstnavatelem. Na pracovní místo v rámci HPP - zkrácený úvazek 

nastoupila. Celkově klientka hodnotí spolupráci v rámci poradenství příznivě.  

 



 

8.5	Případová	studie	č.	5	
 
Klientka patří do cílové skupiny rodiče s dětmi, do projektu nastoupila říjnu 

2019. 

Klientce je 37 let a je vdaná, má 4-letou dceru, vysokoškolské magisterské 

vzdělání  se zaměřením na geografické obory, v současné době je v evidenci 

úřadu práce jako dlouhodobě nezaměstnaná. Ovládá velmi dobře anglický 

jazyk, částečně se domluví německy, zajímá se komunikaci v arabském 

jazyce. Klientčina kariéra se dá shrnout do dvou průřezových období (kromě 

posledního cca ročního období). V části svého kariéry pracovala jako učitelka 

a lektorka předmětů s geografickým a jazykovým zaměřením. Pracovala 

například jako  učitelka zeměpisu a geografie na střední odborné škole a jako 

lektorka kurzu pro průvodce v PIS. Částečně pracovala také přímo v oblasti 

cestovního ruchu jako recepční a vedoucí recepce v několika ubytovacích 

zařízeních. Má pokročilé znalosti  v oblasti IT (ECDL certifikace), je aktivní 

řidičkou. V rámci jednotlivých zaměstnání byla účastna na celé řadě 

projektových aktivit, které klientka zhodnocuje ve svém osobním portfoliu. 

V posledním zhruba ročním období klientka pracovala v nižších 

administrativních pozicích.  

Klientka do poradenství přišla ve velmi špatné stavu v oblasti osobních 

problematiky. Celkově počáteční fáze poradenských služeb byla ovlivněna  

touto situací. Nejdříve bylo nutné s klientku počátečně nasměrovat do 

postupného řešení celé osobnostní problematiky. Celkově bylo třeba řešit 

manželské problémy spojené s první fází rozvodového řízení, v této 

souvislosti také určitou míru domácího násilí  orientovaného na psychickou 

formu trýznění. Klientka řeší dlouhodobě propad do dluhové spirály, 

související s manželskými závazky plynoucími z pořízení společného bytu na 

hypotéku. Mimo jiné se potýká také s četnými zdravotními problémy 

vyplývajícími z neutěšeného osobního života. Tyto se promítají do  

somatických onemocnění a vážnějšího onemocnění  jater. Klientka má 

problémy s nadváhou, které plynou z nedodržování životosprávy (často řeší 



 

nedostatek finančních prostředků na jídlo, upřednostňuje zajištění stravy pro 

dceru). V průběhu poradenství byla nejméně dvakrát krátkodobě 

hospitalizována pro akutní příznaky jaterní nedostatečnosti. 

Klientce bylo nasloucháno, pro všechny výše zmíněných informace byla 

v počátku poskytnuta rozsáhlejší péče ve smyslu směřování klientky 

k odborníkům na danou problematiku. Klientka postupně oslovila organizace 

zabývající se problematikou týraných žen, navštívila dluhovou poradnu, 

vstoupila do péče terapeuta, zlepšila svou spolupráci s odbornými lékaři, 

požádala o výpomoc s nedostatkem potravin pro sebe a dceru v rámci pomoci 

tzv. potravinovou banku.  Za pomoci těchto pracovníků postupně začala 

realizovat a zlepšovat podmínky svého života.  

Přes veškeré potřebné řešení náročné životní situace byla hlavní vedoucí 

linkou spolupráce s klientkou potřeba získat v časovém horizontu několika 

měsíců adekvátní zaměstnání, které ji zajistí i po rozvodu manželství finanční 

stabilitu.  

Klientka do poradenství vstupovala s výrazně sníženým sebevědomím. 

Všechny osobní problémy hluboce poškodily její soukromý život a podepsali 

se ne zcela šťastném nastartování kariéry po rodičovské dovolené. Klientka si 

při vstupu do nového zaměstnání po skončení RD téměř nevěřila, že zvládne 

psychicky náročnější pracovní pozice, vyhledávala práce spíše jednoduššího 

administrativního charakteru – např. pracovala jako pracovnice ochranné 

služby v obchodním centru se specializací na služby recepce, dále jako 

pracovník dárkové balící služby. 

Od počátku projevovala vysokou míru vnější i vnitřní  motivace, která ji 

posouvá směrem k vytouženému cíli – získání pracovního uplatnění, které by 

částečně odpovídalo jejímu stupni vzdělání a  dosažené kvalifikaci.  

Zcela na počátku, kdy klientka prioritně řešila především  osobní problémy 

jsme se opíraly více o řešení tzv. tvrdých poradenských témat. Klientka měla 

v nedostatečném stavu své osobní portfolio. Náležitosti předloženého 

životopisu byly z pohledu současných trendů v prezentaci osobního portfolia 

poněkud zastaralé.  Společně s klientkou jsme všechny náležitosti CV 



 

prodiskutovaly, klientka uvedla podrobnosti k jednotlivým informacím 

uváděným v dokumentu. Provedla domluvené změny, upravila grafickou 

stránku dokumentu, provedla verzování dokumentu pro různé pracovní pozice 

a případné kvalifikační požadavky. Jako nevhodnější k její současné 

nepříznivé pracovní situaci se jevilo použití tzv. funkčního CV, tak aby pro 

případného budoucího zaměstnavatele dostala do popředí své kompetence a 

přesvědčila zaměstnavatele zkušenostmi ze své kariéry před nastoupením na 

rodičovskou dovolenou.  Pracovaly jsme společně na informacích místního 

trhu práce, klientku jsem učila vyhledávat inzeráty metodou zaměřenou na 

identifikaci potřeb zaměstnavatele, které může klientka bez problémů 

poskytnout. Klientka pracovala na těchto informacích velmi intenzivně, 

postupem času se  zdatně naučila jednotlivé inzeráty identifkovat, velmi dobře 

nyní rozlišuje vhodnosti zaměstnavatelské inzerce pro její konkrétní případ. 

Přestala vyhledávat pracovní příležitosti z podstaty kvůli potřebu získat 

zaměstnání za každou cenu. Vyhýbá se tak již nevhodným pracovním 

příležitostem, dále nezatěžuje svou psychiku očekáváním pozvánky na 

pracovní pohovor, který pro její specializaci není zcela vhodný. Jako další 

téma zkvalitnění osobního portfolia klientky probíhali opakované tréninky 

psaní vhodných motivačních dopisů přizpůsobených vždy záměru 

zaměstnavatele. Následovala také opakovaná příprava a cílený nácvik na 

pracovní pohovory. Klientka byla vždy dobře připravená, nicméně jí takto 

spolupráce velmi zajímala a bavila, protože se dle jejího sdělení dozvěděla 

vždy něco nového a přínosného. Vhodným doplňkem těchto setkání se staly 

také četné konzultace  částečné úpravy image klientky, které vycházely 

z faktu, že klientka inklinuje k získání pracovní pozice ve státní správě. Její 

spíše neformální, někdy kreativnější vzhled (např. výrazné růžové vlasy) 

nejsou zcela očekávány u úřednice v pozici referenta státní správy. 

Očekávání splňující požadovanou image jsou spíše konzervativního rázu. 

Dlouze jsme s klientkou toto téma diskutovaly, klientce jsem podrobně 

přibližovala svět úřednické pozice a očekávání konzervativního úřadu. Na 

klientku však v žádném případě nebyl vyvíjen nátlak, vše postupně 



 

krystalizovalo, klientka sama docházela k úvaze nad volbou případného 

oblečení, šperků a úpravy vlasů pro danou pozici. Sama opakovaně navrhla 

cílené zesvětlení vlasů na původně  přirozenou barvu. S ohledem na finanční 

situaci zvládla změny s pomocí přítelkyně, některé změny jsme konzultovaly i 

společně. 

Klientka postupně  procházela výrazným posunem myšlení v oblasti 

hodnocení své  osoby, snažila se dodat prezentaci  sebe sama více 

serióznosti. Motivace k tomu změnit svou prezentaci, tak aby byla v brzké 

budoucnosti úspěšná v přijetí do vysněného zaměstnání  byla veliká, 

maximalizovala se tím, že klientka byla časem stále častěji zařazována do 

poptaných výběrových řízení a posléze zvána na osobní pohovory. Její 

sebevědomí rostlo přímou úměrou k počtu takových příležitostí. Klientka brala 

všechny jako výzvy, možnosti jak se zase na trhu práce začít pohybovat více 

sebevědoměji. Brzo tyto aktivity začaly přinášet drobné úspěchy, klientce byla 

podávána kladná zpětná vazba, např. že sice pracovní místo nezískala jen 

díky ne zcela odpovídající  odborné kvalifikaci, Velmi dobré hodnocení 

získávala především pro svoji kompetentnost, dokázala zaměstnavatele 

přesvědčit velkou měrou přenositelných kompetencí – především pak 

schopností řídit tým lidí, organizovat větší akce a do detailu promýšlet řešení 

a ve finále se poměrně rychle rozhodovat  pro správná řešení. Toto také 

dodávalo klientce další dávky sebevědomí a užitečnosti. 

Nezapomínala však ani na svou přirozenou kreativitu. V našich setkáních 

měla pravidelné místo část věnovaná klientčiným koníčkům, představovala mi 

výrobky na kterých pracuje a kterými sobě i okolí (především pak své dceři) 

zpříjemňuje život. Velmi pozitivně reagovala díky tomu na i zařazení více 

kreativních technik poradenské práce do poradenské práce. Využily jsme 

některé art terapeutické techniky např. koláž, nebo záznam tepu a dechu, 

které pomohly klientce pro zklidnění a odbourávání stresu nahromaděného 

nepříznivou životní situací. Opakovaně klientka také využila nabídky 

komunitního centra k účasti na některých kreativních dílnách. Zde klientka 



 

například  vytvořila velmi pěkné kolekce vyšívaných obrázků. Seznámila se 

zde více s dalšími pracovníky centra a jiným klientkami.  

Tyto aktivity byly k lítosti všech přerušeny státními omezeními v období 

epidemiologické krize a dlouhodobě z důvodů hygienických nejsou 

provozovány.  

Klientka je v současné době zařazena 

ve finálních kolech o dvou výběrových 

řízení, které by jí v případě kladného 

výstupu mohly přinést kýžený úspěch 

v podobě získání pracovní pozice 

odpovídající klientčině kvalifikaci. O 

pracovní uplatnění u jednoho ze 

zaměstnavatelů se klientka 

dlouhodobě uchází. Jedná se  o 

pracovní pozici referenta veřejných 

zakázek u státního úřadu, zabývajícího se statistikou a prognózami. Nebyla 

zde však prozatím úspěšná, dokonce se domnívala, že již u tohoto 

zaměstnavatele nemá šanci. Nyní však po vytvoření vhodné prezentace 

svého portfolia a přizpůsobení svého vzhledu se již dostala do vyššího kola 

výběrového řízení. Tato pozice by ji zaměřila na novou pracovní dráhu, 

směřovala by její pracovní uplatnění spíše administrativním směrem. Do 

budoucna by ráda počítala s tím, že v rámci této instituce změní zaměření a 

posune svou pozici na nějakou blíže své kvalifikaci – blíže geografickému 

zaměření. V neposlední řadě je pracovní pozice financována  v 13. platové 

třídě a přinesla by tak klientce tolik potřebnou nezávislost. Vedle této pozice 

má ještě další nabídku na vedoucího pracovníka recepce. I získání této 

pracovní nabídky by pro ni mělo svůj smysl, práce by ji bavila, má s tímto 

druhem práce dlouhodobé zkušenosti a nemusela by se tolik věcí ani do delší 

pracovní odmlce učit. Především si uvědomuje, že období nezaměstnanosti jí 

nepřináší žádný efekt, spíše naopak a již by potřebovala výraznou stabilizaci 



 

životních poměrů, zvláště k současně náročnému řešení obtížné manželské a 

rodinné situace.  

V rámci přístupu v poradenství jsem volila převážně na klienta zaměřený 

přístup s důrazem na empowerment, protože klientka měla po celou dobu 

provázení i přes výrazné rodinné obtíže vysokou míru odpovědnosti za vlastní 

situaci, vysokou míru odpovědnosti a motivace všechnu svoji problematiku 

úspěšně zvládnout ve svůj prospěch. Velmi často jsme využívali koučovacích 

otázek, tak aby se klientka nezabývala pro ni skličující minulostí a zvykala si 

na řešení aktuální situace a vhled do blízké budoucnosti, kterou pro sebe a 

svou dceru chystá ve světlých barvách. Chce nový začátek využít pro 

výraznou změnu ve svém životě a zcela tak změnit své životní i pracovní 

podmínky.  

Klientka hodnotila celý poradenských přístup velmi pozitivně, od počátku 

velmi pochvalovala časový prostor, který je věnovaný pouze jí, hodnotila 

kladně možnost řešení všech dostupných pracovních podnětů, opakovanou 

podporu při přípravě na konkrétní pracovní pozici, tak aby byla před 

samotným výběrovým řízením co nejvíce zbavena stresu a nervozity, že bude 

neúspěšná. Velmi jí oslovilo a motivovala připravovat se na pracovní nabídky, 

které odpovídají její původní kvalifikaci, protože by  se ráda vrátila do svého 

oboru a nechce již přijímat z tohoto pohledu nezajímavé nabídky, jen aby 

vydělala nějaké peníze.   Hodnotí celý proces jako návrat sebe samotné 

k vlastní podstatě a k získání ztraceného sebevědomí zpět.  U klientky je  

vysoká pravděpodobnost, že jednu z nabízených pracovních uplatnění získá 

a tím dosáhne potřebné životní stability.                                                           
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